
1



2



3

ประธานท่ี่�ปรึกษา

คุุณอนุุสรณ์  วงศ์์วรรณ

(นุายกองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ)

ประธานจััดงาน
คุุณพูยัพู  คุำาพัูนุธุ์ุ์ คุุณพิูศ์าลำ เตชะวิภาคุ คุุณฐาปกรณ์ ดิษยนัุนุท์์

ประธานดำาเนินงาน
คุุณธุ์ีระกาญจัน์ุ  วัฒนุไชยกิตติ

(เอส เชียงใหม่่)

รองประธานดำาเนินงาน
คุุณชัย  บ้านุธุ์ิ

คุุณเอฟ เด่นุชัย

คุุณตี� พูระคุง

คุุณบอลำ ลำำาปาง

คุุณบอย ต้นุผ้ึ้�ง

คุุณแอร์ ลำำาพููนุ

คณะกรรมการดำาเนินงาน
คุุณหนุ้�ง แม่่แจ่ัม่

คุุณเยาว์ ลำำาพููนุ

คุุณดอย  ศิ์วิไลำ

คุุณไบร์ท์ หนุองช้างคืุนุ

คุุณบอลำลูำนุ เชียงใหม่่

คุุณเต๋า ต้นุโพูธุ์ิ�

คุุณมิ่�นุ ตลำาดสุขใจั

คุุณสัม่ฤท์ธุ์ิ� ลำม่หนุาว

คุุณสม่ชาย ปันุเรือนุ

คุุณบันุ ซาบูโม่โต้

คุุณดอนุ ช้างคุำ�า

คุุณแม็่กนัุ�ม่ ลำำาปาง

คุุณโป่ง บ้านุธุ์ิ

คุุณจ่ัาหมู่ ปูจัาเตียนุ

คุุณเดย์ สันุกำาแพูง

คุุณแดนุ เชียงราย

คุุณพัูฒน์ุ สันุกำาแพูง

คุุณนุง วังเหนืุอ

คุุณโตโต้ เชียงใหม่่

คุุณจ่ัากิม่ เชียงใหม่่

คุุณดิ�ฟ ลำำาพููนุ

คุุณกอล์ำฟ สวนุดอก

คุุณเบิร์ด นุกเหล็ำก

คุุณวิท์ยา  สะคุำาปันุ  รองนุายกองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ

คุุณวิชัย  บุญอุดม่พูร รองนุายกองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ

คุุณกัลำป์  สะคุำาปันุ ประธุ์านุสภาองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ

คุุณนุรินุท์ร์  คุำาสาร เลำขานุุการนุายกองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ

คุุณเสริม่ชัย  ลีำ�เขียววงศ์์ เลำขานุุการนุายกองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ

คุุณชัยภัท์ร  สะคุำาปันุ เลำขานุุการนุายกองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ

คุุณวรชัย  อุตตม่ชัย ที์�ปร้กษานุายกองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ

คุุณแสวงชัย  ยศ์กาศ์ ที์�ปร้กษานุายกองค์ุการบริหารส่วนุจัังหวัดลำำาพููนุ

รองประธานจััดงาน
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไที่ย
นายกสมาคมฯ นุายพูยัพู  คุำาพัูนุธุ์ุ์

อุปนายก คนท่ี่� 1  นุายพิูศ์าลำ  เตชะวิภาคุ  (ต้อย เมื่องนุนุท์์)

อุปนายก คนท่ี่� 2 นุายสม่ภพู  ไท์ยธีุ์ระเสถีียร (อั�ง เมื่องชลำ)

อุปนายก คนท่ี่� 3 นุายฐาปกรณ์  ดิษยนัุนุท์น์ุ

อุปนายก คนท่ี่� 4 พูลำ.ร.อ. ดร.ปรีชาญ  จัาม่เจัริญ 

อุปนายก คนท่ี่� 5 นุายสุรเดช  ลิำ�ม่พูานิุช (หม้่ก ท่์าพูระจัันุท์ร์)

อุปนายก คนท่ี่� 6 นุายชัยนุฤท์ธุ์ิ�  เพูชรพัูนุธุ์ุ์ท์อง

อุปนายก คนท่ี่� 7 นุายสม่านุ  บุญเพ็ูญ (สม่านุ คุลำองสาม่)

อุปนายก คนท่ี่� 8 นุายอนุุวัตร  ศ์รีไสยเพูชร (บี บ่อล้ำอ)

อุปนายก คนท่ี่� 9 นุายพูรรคุ  คูุวิบูลำย์ศิ์ลำป์

อุปนายก คนท่ี่� 10 นุายศุ์ภกนุก์ธุ์ีร์  อนุุศ์รี  (โต่ง  ขอนุแก่นุ)

อุปนายก คนท่ี่� 11 นุายชัชวาลำ  วงศ์์จัร

อุปนายก คนท่ี่� 12 นุายวีระชัย  ไชยเจัริญ (โจ๊ัก ลำำาพููนุ)

อุปนายก คนท่ี่� 13 นุายวุฒิดนัุย  ฐิตะกสิกร (วุฒิ ที์โอที์)

อุปนายก คนท่ี่� 14 พู.ต.ท์. ระพิูนุ  ชาติไท์ย

อุปนายก คนท่ี่� 15 นุายคุฑาวุธุ์  ท์องไท์ย (ไข่ ม่าลีำฮวนุนุา)

เลขานุการ นุายกุนุท์ร  ลำาภอิท์ธุ์ิสันุต์ (นีุ สะพูานุใหม่่)

รองเลขานุุการ นุายชัยณรงค์ุ  เรืองประโคุนุ (แป๋ว  ม่รดกไท์ย)

- ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ นุายปัญญวัฒน์ุ  นิุ�ม่สง่า (อาท์  เมื่องนุ่านุ)

- ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ  นุายวาทิ์นุ  คุำาแฝง (โอม่ สม่าคุม่ฯ)

เหรัญญิก นุางสาวกชสร  พิูพัูฒนุกุลำ (ปู  ม่รดกไท์ย)

ปฏิิคม นุายมี่ชัย  เอี�ยม่ประพัูนุธุ์์ (เหนุ่ง  ม่รดกไท์ย)

- ผู้้�ช่่วยปฏิิคม นุายวิชัย  แสงสุวรรณ (เนุตร  ม่รดกไท์ย)

- ผู้้�ช่่วยปฏิิคม นุายวินุชัย  กีรติพัูนุธุ์ุ์ชัย (โอ้ย  จัอม่ท์อง)

ประธานฝ่่ายประชาสัมพันธ์ นุายบริพัูนุธุ์์  ชัยภูมิ่ (นุก บริพัูนุธุ์์)

- ประช่าสััมพัันุธ์์ พู.อ.อ. โกวิท์  แย้ม่วงษ์

- ผู้้�ช่่วยประช่าสััมพัันุธ์์ด้�านุหนัุงสืัอพิัมพ์ั  นุายแฉล้ำม่  จัันุท์รวงศ์์ไพูศ์าลำ (แล่ำม่ จัันุท์รพิูศ์าโลำ)

- ผู้้�ช่่วยประช่าสััมพัันุธ์์ด้�านุนิุตยสัารพัระเครื�อง  นุางศ์สุม่า  แย้ม่วงษ์ เฮงหลีำ (ตูนุ ศ์สุม่า)

- ท่ี่�ปรึกษาฝ่่ายประช่าสััมพัันุธ์์  นุายยงยุท์ธุ์  มิ่�งเจัริญ (ยุท์ธุ์ ภูเก็ต)

- ท่ี่�ปรึกษาฝ่่ายประช่าสััมพัันุธ์์ นุายสรศั์กดิ�  เที์ยนุสะอาด (ไก่ อุดร)

นายที่ะเบ่ยน       นุางสาววิภาวรรณ  ท์องศิ์ริ (แอนุ สม่าคุม่ฯ)   



นายกกิตติมศัักดิ� นุายไชยทั์ศ์น์ุ  เตชะไพูบูลำย์

ประธานท่ี่�ปรึกษากิตติมศัักดิ� พูลำ.อ. สม่หม่าย  เกาฎีีระ

ท่ี่�ปรึกษากิตติมศัักดิ�    พูลำ.ต.อ. เพูรียวพัูนุธุ์์  ดาม่าพูงศ์์  

พูลำ.ต.อ. ชลำอ  ชูวงศ์์ พูลำ.อ.เชวงศั์กดิ�  ท์องสลำวย พูลำ.ต.อ. ชัยวัฒน์ุ  เกตุวรชัย 

พูลำ.ต.ท์.จิัตติ รอดบางยาง พูลำ.ต.ท์. สุรเชษฐ์  หักพูาลำ พูลำ.ต.ต. คุงเดช  ชูศ์รี       

พูลำ.ต.ต. ปราโม่ท์ย์  ไท์รหอม่หวนุ พู.ต.ต. จัตุพูร  อรุณฤกษถีวิลำ พู.ต.อ. ปรีดี  เจัริญศิ์ลำป์

พู.ต.อ. ท์รงโปรด  สิริสุขขะ อัยการสุธุ์นุ  แสงสายัณห์ อัยการมั่�นุเกียรติ  ธุ์นุวิจิัตรพัูนุธุ์ุ์ 

ผึ้ศ์. รังสรรค์ุ  ต่อสุวรรณ นุายประจัำา  อู่อรุณ นุายม่งคุลำ  เม่ฆม่านุะ  

นุายอม่ร  วานิุชสัม่พัูนุธุ์ุ์ นุายสม่ศั์กดิ�  จัวงสวัสดิ� นุายวิวัฒน์ุ  เรืองพูรสวัสดิ�  

กำานัุนุชูชาติ  ม่ากสัม่พัูนุธุ์ุ์ นุายโชติชัย  สิริกาญนุุกูลำ นุายปรีดา  อภิปุญญา  

นุายชาย  ศ์รีสงวนุสกุลำ นุายสกลำชัย  ตั�งธุ์นุาเจัริญวงศ์์ นุายสม่พูร  ทั์นุตเวช  

นุายสม่นุ้ก  จัาดเสม่ นุายโกวิท์  จิัตตั�งมั่�นุ นุายผูึ้ก  รัศ์มี่ 

ร.ต.ต. พูรเท์พู  เท์พูหัสดินุ ณ อยุธุ์ยา นุายสม่นุ้ก  ธุ์นุเดชากุลำ  

นุายอดิศั์กดิ�  วงศ์์ผึ้าสุกโชติ นุายสุรวิช  พัูนุศิ์ริพัูฒน์ุ นุายองอาจั  อำาไพูกุลำวัฒนุา 

นุายชัยวัฒน์ุ  เขียวศ์รี นุายสำาเริง  ท์รงชุ่ม่ นุายเสรี  ชยาม่ฤต   

นุายชาลีำ  จิัตต์ไม่่งง นุายชวลิำตร  พุู่ม่อรัญ นุายม่นุตรี  ประไพูพัูนุธุ์ุ์

นุายพูงษ์ภักดี  พัูฒนุกุลำ นุายภิยวัฒน์ุ  วัฒนุายากร นุายม่ลำชัย  สุติรัตนุชัย

ศ์าสตราจัารย์ นุายแพูท์ย์ พูรพูรหม่  เมื่องแม่นุ

ประธานท่ี่�ปรึกษาฝ่่ายกิจักรรมพิเศัษ               อาจัารย์ประกร  พูรพิูสุท์ธุ์ิ� 

รองประธานท่ี่�ปรึกษาฝ่่ายกิจักรรมพิเศั      อาจัารย์ประสาท์  ท์องอร่าม่ (คุรูมื่ด)

รองประธานท่ี่�ปรึกษาฝ่่ายกิจักรรมพิเศัษ อาจัารย์จัรัลำ  พููนุลำาภ 

ท่ี่�ปรึกษาฝ่่ายกิจักรรมพิเศัษ  นุายปรีชา  เกตุคุำา   

นุายสุชาติ  ศ์รีสวรรค์ุ (ชาติ  กันุตนุา) นุายวสันุต์  พัูดท์อง (โก๊ะ  กันุตนุา) 

นุายประสิท์ธุ์ิ�  สุขใจั  นุายณรงค์ุ  ศิ์ลำาลิำขิต (เซี�ยะ  จัาตุรงค์ุ)

นุ.ส. ขวัญจิัรา  บัวคุง  ว่าที์�ร้อยตรี ภัท์รกฤษณ์  พุู่ม่พิูพัูฒน์ุ 

นุายพิูพัูฒณ์โชคุ  พูงศ์์ณพิูพัูฒเดช (รินุ ตากล้ำอง) นุายม่าโนุช  กำาเนิุดกาญจัน์ุ (ปุ�  กันุตนุา)

ฝ่่ายกิจัการพิเศัษ  นุายชาญยุท์ธุ์  ขนุอม่ (ยุท์ธุ์ ขนุอม่)  

นุายวีรวัฒน์ุ  รัตนุะ (หนุุ่ม่ วีรวัฒน์ุ) นุายเตชทั์ต  เอี�ยวคุุ้ม่เจัริญ (นิุว คุาวบอย)

นุายอนัุนุต์  ปิยะเม่ธุ์าง (ยุ้ย แบล็ำคุแองเจิั�ลำ) นุายคุม่สันุ  ปิยะเม่ธุ์าง (พูจัน์ุ เตาปูนุ)

พู.จั.อ.สัญญา ปิยะเม่ธุ์าง (โด่งราชนุาวี) นุายกิตตินัุนุท์์  ศ์รีภักดี (บอย เตาปูนุ)
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นุายอดิวัณณ์  ณรงค์ุ (เบิร์ด บังเกอร์) นุายสาโรจัน์ุ  โสดา (โท์นุ บังเกอร์)

นุายสุนุท์ร  พูงษ์ซุ่ยยัง (เล็ำก หัวปลำา) นุายนุริศ์  คุงเซ้ง (ดำา ม่าลีำฮวนุนุ่า)

นุายเชิงชัย  ช่วยตั�ง (บอย ม่าลีำฮวนุนุ่า) นุายอาสนุะ  นุาคุะเวช (อ.แบ็งค์ุ เพูชรบุรี)

นุายวรพูลำ  นุวลำผึ้กา (นุ๊อต ไผ่ึ้ร้อยกอ) นุายภาคิุนุ  คุำาพัูนุธุ์ุ์ (ต้อย บังเกอร์)

ร.ต.ท์. กฤษณะ  เท์พูประดิษฐ์ (นุะ กองปราบ) นุายวิรัช  วิไลำยเลิำศ์ (จิั�ว บังเกอร์)

ว่าที์�ร้อยตรี เจัตนิุพัูท์ธุ์์  สาสิงห์ (ผู้ึ้กำากับบอย) นุายชลำอ  ผูึ้กกะแสร์ (อ๋อย บังเกอร์)

ท่ี่�ปรึกษาฝ่่ายศิัลป์  นุายประเสริฐ  สถิีตอยู่คูุ่ไท์ย (ชิว เฟอร์นิุเจัอร์)

ประธานท่ี่�ปรึกษาฝ่่ายกฎหมาย ท่์านุชาติชาย  สุขใส     

  นุายประพัูนุธุ์์  เตชะวิภาคุ 

ประธานฝ่่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นุายสุทั์ญ  คุำาพัูนุธุ์ุ์

รองประธานฝ่่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง พู.ต.ต. จัตุพูร  อรุณฤกษ์ถีวิลำ

พู.ต.อ. วิศิ์ษฐ์  สังขนัุนุท์์ นุายณรงค์ุชัย  ไท์ยธีุ์ระเสถีียร

ผู้้�ช่่วยฝ่่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นุายม่ณู  บุญม่านุำา (นุพู สวนุม่ะเดื�อ)

นุายชัยวัตร  ถีีระแก้ว ดร.พิูจัักษณ์  เพูชรสงค์ุ (เอี�ยง ปู่ยีนุส์)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 จัังหวัดภาคกลาง
กรุงเที่พมหานคร **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**

จัังหวัดกำาแพงเพชร นุายชัยยศ์  เกียรติเบญจักุลำ  (คุรูยศ์  กำาแพูง)

จัังหวัดชัยนาที่ นุายสม่พูงษ์  สงวนุตระการกุลำ  (ตี�  ชัยนุาท์)

จัังหวัดนครนายก นุายสุรพูลำ  สุท์ยา  (หนุ่อย  นุคุรนุายก)

จัังหวัดนครปฐม นุายยุท์ธุ์ชัย  ปฐม่วัฒนุศิ์ริ  (อ้วนุ  นุคุรปฐม่)

จัังหวัดนครสวรรค์ นุายวันุชัย  อินุลำอย  (กำานัุนุโต้ง  นุคุรสวรรค์ุ)

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดนครึสวัรึรึค์  นุายเกื�อกูลำ  กลีำบจัำาปา  (ป้อม่  นุคุรสวรรค์ุ)

จัังหวัดนนที่บุร่ นุายโท์นุท์อง  สุขแก่นุ  (โท์นุ  บางแคุ)

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดนนที่บุุร่ึ  นุายสุพูจัน์ุ  ผึ้ม่ท์อง  (พูจัน์ุ  เมื่องนุนุท์์)

จัังหวัดปทุี่มธาน่ พูลำ.ต.ท์. คุำารณวิท์ย์  ธุ์ูปกระจ่ัาง (ผู้ึ้การแจ๊ัด)

จัังหวัดพระนครศัร่อยุธยา นุายจิัรวัฒน์ุ  ศ์รีสุขพูงษ์ศั์กดิ�  (เด่นุ  อยุธุ์ยา)

จัังหวัดพิจิัตร นุายสุดใจั  จูัม่จัันุท์ร์  (ใจั  ตะพูานุหินุ)

จัังหวัดพิษณุโลก นุายประดับ  พูลำคุล้ำาย  (ประดับ  พิูษณุโลำก) 

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดพิิษณุุโลก นุายบุญชอบ  พู่วงเฟ่�อง  (ชอบ  พิูษณุโลำก)

จัังหวัดเพชรบ้รณ์ นุายนิุติกร  แก้วโต  (ท์นุายเจัม่ส์)

จัังหวัดลพบุร่ นุายจัรัลำ  เรืองศิ์ลำป์  (ต่าย พูระบาท์)

จัังหวัดสมุที่รปราการ นุายพิูเชษฐ  โปร่งแก้วงาม่      (หอย  ปากนุำ�า)

จัังหวัดสมุที่รสงคราม  นุายโศ์ภิษฐ์  เวชการ      (เบิ�ลำ  แม่่กลำอง)
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จัังหวัดสระบุร่ พู.ท์. ปราโม่ท์ย์  ปรีชาศ์าสตร์ (ผู้ึ้พัูนุโม่ท์ย์  สระบุรี)

จัังหวัดสิงห์บุร่ **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**

จัังหวัดสุโขทัี่ย นุายจิัระพูรชัย  ใบท์อง  (หนุุ่ม่  ใบท์อง)

จัังหวัดสุพรรณบุร่ นุายไพูโรจัน์ุ  ศิ์วะพูรชัย  (ใหญ่ อู่ท์อง)

จัังหวัดอ่างที่อง นุายธุ์นุกร  รักเสรีไท์ย  (ธุ์ิ วิเศ์ษ)

จัังหวัดอุทัี่ยธาน่ นุายปรีชา  พูลำอินุท์ร์  (ช่างแดง  อุทั์ย)  

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 จัังหวัดภาคเหน่อ
จัังหวัดเช่ยงราย นุายอนุุสรณ์  วงศ์์ใหญ่  (อัยการจิั�ว)

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดเช่ียงรึาย  นุายสม่ยศ์  ประจัำาเมื่อง  (สม่ยศ์  เชียงราย)

จัังหวัดเช่ยงใหม่ นุายเท์วา  โสภากุลำ  (เข้ม่ สารภี)

จัังหวัดน่าน นุายพัูท์ธุ์์ธุ์นุาฐ  ยศ์สกุลำเกียรติ  (อาร์ม่ เมื่องนุ่านุ)

จัังหวัดพะเยา นุายจีัรเดช  ศ์รีวิลำาศ์  (นุายกยุ้ย  ดอกคุำาใต้)

จัังหวัดแพร่ นุายพูรชัย  วิภาสกุลำเด่นุ  (พูรชัย  แพูร่)

จัังหวัดแม่ฮ่่องสอน นุายอุทิ์ศ์  ถีาวร  (กล้ำวย  ม่รดกไท์ย)

จัังหวัดลำาปาง นุายณัฐกิตต์  วรเกตุ  (เกตุ ณ เวียงพิูงค์ุ)

จัังหวัดลำาพ้น นุายจัาตุรงค์ุ  ปันุคุำา  (ดิว ลำำาพููนุ)

จัังหวัดอุตรดิตถ์์ นุายประสพูโชคุ  แสงพัูนุธุ์์  (โชคุเล็ำก  อุตรดิตถ์ี)

ประธานฝ่่ายประสานงานภาคเหน่อ 9 จัังหวัด นุายพูงศ์ธุ์ร  เลำากิตติศั์กดิ� (แม็่ก ช้างเผืึ้อก)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 20 จัังหวัด ภาคตะวันออกเฉ่ียงเหน่อ
จัังหวัดกาฬสินธ์ุ **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**

จัังหวัดขอนแก่น นุายสม่ศั์กดิ�  สัตยบัณฑิต  (ปุ�  ขอนุแก่นุ)

จัังหวัดชัยภ้มิ นุายณรงค์ุ  ลำำ�าฮวด  (วัฒน์ุ  ชัยภูมิ่)

จัังหวัดนครราชส่มา นุายสุท์ธุ์ิศั์กดิ�  เชิดพุูท์รา  (อิ�ด โคุราช)

จัังหวัดนครพนม นุายวัลำลำภ  แก้วอุดม่ผึ้ลำ  (แอ๊ด  ธุ์าตุพูนุม่)

จัังหวัดบุร่รัมย์ นุายไพูโรจัน์ุ  สิงห์นุ้อย  (มุ่่ย  นุางรอง)

จัังหวัดบึงกาฬ **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**

จัังหวัดมหาสารคาม พู.ต.อ. อุดม่ศั์กดิ�  เปลีำ�ยนุขำา  (ผู้ึ้กำากับเปิ�ลำ)

จัังหวัดมุกดาหาร **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**

จัังหวัดยโสธร **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**

จัังหวัดร�อยเอ็ด นุายวัชรวุธุ์  บุญชู  (ตู่  ร้อยเอ็ด)

จัังหวัดเลย นุายธุ์รรม่วัธุ์น์ุ  ท์องธุ์รรม่รงค์ุ  (บิ�กกิม่  วังสะพุูง)

จัังหวัดสกลนคร **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**
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จัังหวัดสุรินที่ร์ นุายวรพูงษ์  อังประภาพูรชัย  (ตี�  สุรินุท์ร์)

จัังหวัดศัร่สะเกษ นุายดนุุชา อิศ์รางกูร ณ อยุธุ์ยา  (ใหม่่  อิสโร)

จัังหวัดหนองคาย **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**

จัังหวัดหนองบัวลำาภ้ **(ข้�นุตรงกับสม่าคุม่ฯ)**

จัังหวัดอุดรธาน่ นุายนิุตตินัุย  กำาเนิุดกาญจัน์ุ  (หรั�ง  อุดรฯ)

จัังหวัดอุบลราชธาน่ นุายวีระยุท์ธุ์  วรรณรัตน์ุ  (สิท์ธุ์ิ�  อุบลำฯ)

จัังหวัดอำานาจัเจัริญ นุายกานุต์  นุาม่บุตร  (ชัย  อำานุาจัเจัริญ)

ฝ่่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉ่ียงเหน่อ 20 จัังหวัด
ประธาน  นุายชยุต  ธุ์ันุศ์รีชัย  (ศิ์ลำป์  เมื่องท์อง)

รองประธาน นุายสม่ศั์กดิ�  หิรัญอนัุนุต์พูงศ์์  (กล้ำวย หนุองกี�)

รองประธาน นุายณัฐวรรธุ์น์ุ  ท์องธุ์รรม่ศิ์ริ  (หนุุ่ม่ บุรีรัม่ย์)

รองประธาน นุายปัญญา  หวังหาม่กลำาง  (ปอง ชัยภูมิ่)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จัังหวัดภาคตะวันออก
จัังหวัดจัันที่บุร่ นุายรังสรรค์ุ  เจัริญลำาภ  (สรรค์ุ  จัันุท์บุรี)

จัังหวัดฉีะเชิงเที่รา นุายพิูเชษฐ  โปร่งแก้วงาม่  (หอย ปากนุำ�า) *รักษาการ

จัังหวัดชลบุร่ เขต 1 นุายคุม่สันุ  ชาญชัยวรวิท์ย์  (หนุ่อย  ศ์รีราชา)  

อ.เมื่อง, อ.พูนัุสนิุคุม่, อ.พูานุท์อง, อ.บางพูระ, อ.ศ์รีราชา, อ.แหลำม่ฉบัง) 

จัังหวัดชลบุร่ เขต 2 นุายพูงศ์กร  โชติธุ์รรม่นุาวี  (บี  พัูท์ยา)

(เมื่องพัูท์ยา, อ.บางลำะมุ่ง, อ.สัตหีบ)

จัังหวัดตราด นุ.ส.ปิยฉัตร  ขาวดี  (พัูด เท์พูอวตาร)

จัังหวัดปราจ่ันบุร่ นุายชัยนุรินุท์ร์  ชัยวริศ์ธุ์นุกานุต์ (รักษ์ ศ์รีเกตุ)

จัังหวัดระยอง นุายฐานุุทั์ศ์น์ุ  จัันุท์ร์อารักษ์  (นัุย  ไอยรา)

จัังหวัดสระแก�ว นุายไพูฑูรย์  ป้อม่ศ์รี  (ป้อม่ ปราจีันุบุรี)

ประธานท่ี่�ปรึกษากิตติมศัักดิ� ภาคตะวันออก 7 จัังหวัด  นุาวาโท์ คุม่สันุ  ท้์วม่พูงษ์ (ผู้ึ้พัูนุโบว์)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จัังหวัดภาคตะวันตก
จัังหวัดกาญจันบุร่ นุายอำานุาจั  ยิ�ม่ลำะมั่ย (หนุุ่ย  เมื่องกาญจัน์ุ)

จัังหวัดตาก ร.ต.ชัยชนุะ  บุญญติพูงษ์ (จ่ัาแค็ุป นุคุรสวรรค์ุ)

จัังหวัดประจัวบค่ร่ขันธ์ นุายสัญญา  วิจิัตรจิันุดา (ยา  หัวหินุ)

จัังหวัดเพชรบุร่ นุายเอกชัย  อังกินัุนุท์น์ุ (เอก  เพูชรบุรี)

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดเพิชีรึบุุร่ึ  นุายพูงศ์์เท์พู  เวศ์ย์วรุตม์่ (เฮียนัุ�ม่  เพูชรบุรี)

จัังหวัดราชบุร่ นุายสถิีต  ม่หัท์ธุ์นุไพูศ์าลำ (สถิีต  ราชบุรี)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จัังหวัดภาคใต�
จัังหวัดกระบ่� นุายอดิพูจัน์ุ  ศ์รีสุคุนุธุ์์ (โกจู๊ัด  กระบี�)

จัังหวัดชุมพร นุายฉัตรชัย  เกิดเนุตร (ไข่ หลัำงสวนุ)

จัังหวัดตรัง นุายบุญเลิำศ์  พูวงงาม่   (เอก  ท่์าพูระจัันุท์ร์)

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดตรัึง   นุายสุริยา  รัตนุแสงท์อง (โกชุ้นุ  กันุตัง)

จัังหวัดนครศัร่ธรรมราช นุายระพีูพัูนุธุ์์  รักษาพูงษ์   (ติ�ง  ทุ่์งสง)

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดนครึศร่ึธรึรึมรึาชี  นุายพูรัญชัย  อดิเท์พูวรพัูนุธุ์ุ์ (โกเด๊ะ  ทุ่์งสง)

จัังหวัดนราธิวาส นุายพิูชญ์พิูเชษฐ  อังศุ์นุาคุ (แขก  รือเสาะ)

จัังหวัดปัตตาน่ นุายสม่ศั์กดิ�  แซ่ฉั�ว (ฉั�ว  ปัตตานีุ)

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดปัตตาน่   นุายสม่วุฒิ  โชคุสกุลำนิุมิ่ต (ตง เบอร์ 4 ปัตตานีุ)

จัังหวัดพังงา นุายอาทิ์ตย์  การุณกรสกุลำ (แบ๊งค์ุ  พัูงงา)

จัังหวัดพัที่ลุง นุายพีูระศั์กดิ�  ปทุ์ม่รัตน์ุ (โจ้ั  พัูท์ลุำง)

จัังหวัดภ้เก็ต นุายธุ์นุชาติ  บุญสูง (แตนุ  ภูเก็ต)

- ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธานจัังหวััดภููเก็ต  นุายผึ้ดุงศั์กดิ�  พู้�งเพีูยร (นุก  ภูเก็ต)

จัังหวัดระนอง นุายเลิำศ์พูรชัย  นุคุรพัูฒน์ุ (ต่อ  ระนุอง)

จัังหวัดสต้ล นุายม่านิุตย์  เพีูยรศ์รีวัชรา (อ.ม่านิุตย์  สตูลำ)

จัังหวัดสงขลา นุายสม่บัติ  ไวกิตติพูงษ์ (แหลำม่  สงขลำา)

จัังหวัดสุราษฏิร์ธาน่ นุายวิท์วัฒน์ุ  กาญจันุะ (โอ๊ะ  สุราษฏร์)

จัังหวัดยะลา นุายใช้  วงศ์์นิุตยลัำภย์ (ใช้  เบตง)

ประธานท่ี่�ปรึกษากิตติมศัักดิ� ภาคใต�ตอนบน   นุายวรศั์กดิ�  อดิเท์พูวรพัูนุธุ์ุ์  (โกหว่า  ทุ่์งสง)

รองประธานท่ี่�ปรกึษากิตติมศัักดิ�ภาคใต�ตอนบน   ท่์านุสกลำ  จัันุท์รักษ์ (รอง ผึ้วจั.นุคุรศ์รีธุ์รรม่ราช)

ประธานท่ี่�ปรึกษากิตติมศัักดิ� ภาคใต�ตอนล่าง  นุายสม่ศั์กดิ�  วานิุชสุวรรณ (โกหมิ่�นุ  หาดใหญ่)

รองประธานท่ี่�ปรึกษากิตติมศัักดิ�ภาคใต�ตอนล่าง   พูลำ.ต.ต. พีูระ  บุญเลีำ�ยง

ฝ่่ายประสานงานภาคใต� 14 จัังหวัด
ประธาน นุายศั์กดิ�ชาย  โกศ์ลำศั์กดิ�สกุลำ  (เที์ยม่  ปัตตานีุ)

รองประธาน นุายกชกานุต์  มุ่สิกะเจัริญ  (เบียร์ พัูท์ลุำง)

รองประธาน นุายทั์กษิณ  แก้วสาม่ดวง
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 ***   สถ์านท่ี่�ติดต่อรับใบประกาศั   ***

ร�านเอส เชี่ยงใหม่ ตลาดทิิพย์เนตร จ.เชี่ยงใหม่

โทิร. 081-993-9989 ภายใน 90 วัน หลังงานประกวด
ท่ิานทีิ�ต�องการส่งประกาศนียบััตรทิางไปรษณีีย์ 

ติดต่อได�ทีิ�หน�างานบัริเวณีงานประกวดหลังจากการตัดสินพระเสร็จสิ�นเท่ิานั�น

- ถ่่ายภาพโดยทีิมงาน ศิลป์ เมืองทิอง

กำาหนดการ

   เวลำา 08.30 นุ. - รับพูระเข้าประกวด

   เวลำา 13.30 นุ. - ปิดการรับพูระ

   เวลำา 14.00 นุ. - คุณะกรรม่การพิูจัารณาตัดสินุ

   เวลำา 16.30 นุ. - คืุนุพูระ แลำะม่อบรางวัลำ

**อัตราค่าส่งพระเข้�าประกวด 300 บัาทิ
กติกาการตัดสินหลักพิจารณีาการตัดสินข้องคณีะกรรมการ

 1. พิูจัารณาคุวาม่แท้์แลำะคุวาม่ถูีกต้องตาม่หลัำกม่าตรฐานุสากลำ

 2. พิูจัารณาคุวาม่สม่บูรณ์ คุวาม่สวยงาม่ แลำะคุงไว้ซ้�งสภาพูเดิม่เป็นุสำาคัุญ

(รึายการึพิรึะท่ี่�ไม่ได้จัำากัดเน้�อ ให้พิิจัารึณุาควัามสวัยงามก่อน ถึึงพิิจัารึณุาตัดสินท่ี่�เน้�อพิรึะ)

ติดต่อโรงแรมทีิ�พัก สำาหรับัคณีะกรรมการรับั และตัดสินพระ
ได�ทีิ� คุณีอาทิ เมืองน่าน โทิร.081-7526838

ข้อเชิ่ญคณีะกรรมการทุิกท่ิานร่วมงานเลี�ยงรับัรอง
ในวันเสาร์ทีิ� 17 ธัันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ณี ร�าน CHEF’ S HOUSE (เช่ฟเฮาส์) จ.ลำาพ้น

***แผู้งจรายุทิธั ติดต่อจองแผู้งพระเครื�อง
กรุณีาติดต่อ คุณีนี สะพานใหม่ 081 985 9369

แผู้งจรายุทิธั มีแจกรางวัลเครื�องใช่� ไฟฟ้าหลายรายการ
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โต๊ะท่ี่� ประเภที่ จัำานวน หน�าท่ี่�
สารบัญ

พูระบูชา ยอดนิุยม่

พูระบูชาเกจิัคุณาจัารย์ภาคุเหนืุอ ยอดนิุยม่

พูระเบญจัภาคีุ ยอดนิุยม่

พูระปิดตา ยอดนิุยม่

พูระเนืุ�อดินุ ยอดนิุยม่

พูระเนืุ�อชินุ ยอดนิุยม่

พูระเนืุ�อผึ้ง ยอดนิุยม่

พูระหลำวงพู่อท์วด วัดช้างไห้ ยอดนิุยม่ 1

พูระหลำวงพู่อท์วด วัดช้างไห้ ยอดนิุยม่ 2

เคุรื�องรางยอดนิุยม่

หลำวงปู่ทิ์ม่ วัดลำะหารไร่ ยอดนิุยม่

หลำวงพู่อปานุ วัดบางนุม่โคุ จั.พูระนุคุรศ์รีอยุธุ์ยา ยอดนิุยม่

พูระจัังหวัดสุโขทั์ย ยอดนิุยม่

พูระกรุกำาแพูงเพูชร ยอดนิุยม่

พูระจัังหวัดพิูษณุโลำก ยอดนิุยม่

พูระสกุลำลำำาพููนุ ยอดนิุยม่ 1

พูระสกุลำลำำาพููนุ ยอดนิุยม่ 2

พูระกรุเชียงใหม่่ ยอดนิุยม่

พูระกรุเชียงแสนุ ยอดนิุยม่

พูระจัังหวัดแพูร่ ยอดนิุยม่

พูระจัังหวัดพูะเยา ยอดนิุยม่

พูระจัังหวัดนุ่านุ ยอดนิุยม่

พูระจัังหวัดลำำาปาง ยอดนิุยม่

พูระหลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก ยอดนิุยม่ 1 

พูระหลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก ยอดนิุยม่ 2

พูระหลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก ยอดนิุยม่ 3

คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ยอดนิุยม่

คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ทั์�วไป

หลำวงปู่แหวนุ วัดดอยแม่่ปั�ง ยอดนิุยม่

หลำวงปู่สิม่ วัดถีำ�าผึ้าปล่ำอง ยอดนิุยม่

พูระคุรูบาจัันุต๊ะ วัดหนุองช้างคืุนุ
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สารบัญ
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พูระคุณาจัารย์จัังหวัดลำำาพููนุ 1

พูระคุณาจัารย์จัังหวัดลำำาพููนุ 2

พูระคุณาจัารย์จัังหวัดลำำาพููนุ 3

พูระคุณาจัารย์จัังหวัดเชียงใหม่่ 1

พูระคุณาจัารย์จัังหวัดเชียงใหม่่ 2

พูระคุณาจัารย์ภาคุเหนืุอ 1

พูระคุณาจัารย์ภาคุเหนืุอ 2

พูระคุณาจัารย์อำาเภอสันุป่าตอง

พูระคุณาจัารย์อำาเภอสารภี ยอดนิุยม่

คุรูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำานัุกสงฆ์พูระธุ์าตุดอยจัอม่แวะ จั.เชียงใหม่่

คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์ วัดม่่วงม้่าใต้ จั.เชียงใหม่่

เคุรื�องรางเมื่องเหนืุอ ยอดนิุยม่

สม่เด็จัพูระญาณสังวร แลำะพูระคุณาจัารย์ทั์�วไป

พูระพุูท์ธุ์-พูระคุณาจัารย์ทั์�วไป ชุดที์� 1

พูระพุูท์ธุ์-พูระคุณาจัารย์ทั์�วไป ชุดที์� 2

พูระพุูท์ธุ์-พูระคุณาจัารย์ทั์�วไป ชุดที์� 3

พูระพุูท์ธุ์-พูระคุณาจัารย์ทั์�วไป ชุดที์� 4

พูระพุูท์ธุ์-พูระคุณาจัารย์ทั์�วไป ชุดที์� 5

พูระพุูท์ธุ์-พูระคุณาจัารย์ทั์�วไป ชุดที์� 6

คุรูบากฤษดา สุเม่โธุ์ วัดสันุพูระเจ้ัาแดง จั.ลำำาพููนุ

คุรูบาปองพูลำ สีลำสังวโร บ้านุบุญเม่ตตาม่หาลำาภ จั.เชียงราย

พูระหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ วัดบ้านุไร่ อ.ด่านุขุนุท์ด

พูระวัดระฆังโฆสิตาราม่ กรุงเท์พูฯ ยอดนิุยม่

พูระพุูท์ธุ์ - พูระคุณาจัารย์ทั์�วไป

พูระหลำวงพู่อคูุณ ปริสุทฺ์โธุ์ วัดบ้านุไร่ จั.นุคุรราชสีม่า ยอดนิุยม่

พูระกรุวัดราชบูรณะ - พูระเนืุ�อชินุ จั.พูระนุคุรศ์รีอยุธุ์ยา ยอดนิุยม่

รวมรายการทัิ�งหมด 2,138 รายการ
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1. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุสิงห์หนุ้�ง หนุ้าตักไม่่เกินุ 3 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

2. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุสิงห์หนุ้�ง หนุ้าตักไม่่เกินุ 5 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

3. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุสิงห์หนุ้�ง หนุ้าตักเกินุ 5 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

4. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุสิงห์หนุ้�ง หนุ้าตักเกินุ 5 นิุ�วข้�นุไป เนืุ�อสำาริด

5. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุสิงห์หนุ้�ง หนุ้าตักไม่่เกินุ 5 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

6. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุสิงห์หนุ้�ง หนุ้าตักไม่่เกินุ 5 นิุ�วข้�นุไป เนืุ�อสำาริด

7. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุลัำงกาวงศ์์ หนุ้าตักไม่่เกินุ 4 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

8. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุลัำงกาวงศ์์ หนุ้าตักเกินุ 4 นิุ�วข้�นุไป เนืุ�อสำาริด

9. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุท์รงเคุรื�อง ไม่่จัำากัดขนุาด เนืุ�อสำาริด

10. พูระอัคุรสาวกสมั่ยเชียงแสนุ นัุ�ง-ยืนุ ไม่่จัำากัดขนุาด เนืุ�อสำาริด

11. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุไชยปราการ (ฝาง) หนุ้าตักไม่่เกินุ 3 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

12. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุไชยปราการ (ฝาง) หนุ้าตักไม่่เกินุ 5 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

13. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุไชยปราการ (ฝาง) หนุ้าตักเกินุ 5 นิุ�วข้�นุไป เนืุ�อสำาริด

14. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยเชียงแสนุไชยปราการ (ฝาง) ไม่่จัำากัดขนุาด เนืุ�อสำาริด

15. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยรัชกาลำเหนืุอ หนุ้าตักไม่่เกินุ 4 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

16. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยรัชกาลำเหนืุอ หนุ้าตักไม่่เกินุ 7 นิุ�ว เนืุ�อสำาริด

17. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยรัชกาลำเหนืุอ หนุ้าตักเกินุ 7 นิุ�วข้�นุไป เนืุ�อสำาริด

18. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยรัชกาลำเหนืุอ ไม่่จัำากัดปาง ไม่่จัำากัดขนุาด เนืุ�อสำาริด

19. พูระพุูท์ธุ์รูปเมื่องนุ่านุ นัุ�ง ไม่่จัำากัดขนุาด เนืุ�อสำาริด

20. พูระพุูท์ธุ์รูปเชียงแสนุลำาว นัุ�ง ไม่่จัำากัดขนุาด เนืุ�อสำาริด

21. พูระพุูท์ธุ์รูปเชียงแสนุลำาว ยืนุ ไม่่จัำากัดขนุาด เนืุ�อสำาริด

22. พูระพุูท์ธุ์รูปเชียงรุ้ง นัุ�ง ไม่่จัำากัดขนุาด เนืุ�อสำาริด

23. พูระพุูท์ธุ์รูปไม้่แกะเก่า ศิ์ลำปะล้ำานุนุา นัุ�ง หนุ้าตักไม่่เกินุ 3 นิุ�ว

24. พูระพุูท์ธุ์รูปไม้่แกะเก่า ศิ์ลำปะล้ำานุนุา นัุ�ง หนุ้าตักไม่่เกินุ 5 นิุ�ว

25. พูระพุูท์ธุ์รูปไม้่แกะเก่า ศิ์ลำปะล้ำานุนุา นัุ�ง หนุ้าตักเกินุ 5 นิุ�ว

โต๊๊ะท่ี่� 1

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

พระบููชา ยอดนิิยม

****  มี่รายการต่อหนุ้าถัีดไป >>>>>
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26. พูระพุูท์ธุ์รูปไม้่แกะเก่า ศิ์ลำปะล้ำานุนุา นุอนุ ไม่่จัำากัด

27. พูระพุูท์ธุ์รูปไม้่แกะเก่า ศิ์ลำปะล้ำานุนุา ยืนุ ไม่่จัำากัดขนุาด

28. พูระพุูท์ธุ์รูปงาแกะเก่า ศิ์ลำปะล้ำานุนุา ไม่่จัำากัดขนุาด

29. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยสุโขทั์ย ไม่่จัำากัดขนุาด

30. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยอู่ท์อง ไม่่จัำากัดขนุาด

31. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยอยุธุ์ยา นัุ�ง หนุ้าตักไม่่เกินุ 5 นิุ�ว  

32. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยอยุธุ์ยา นัุ�ง หนุ้าตักเกินุ 5 นิุ�ว

33. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยอยุธุ์ยา ยืนุ ไม่่จัำากัดขนุาด

34. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยรัตนุโกสินุท์ร์ ไม่่จัำากัดปาง

35. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยรัชกาลำ หนุ้าตักไม่่เกินุ 5 นิุ�ว

36. พูระพุูท์ธุ์รูปสมั่ยรัชกาลำ หนุ้าตักเกินุ 5 นิุ�ว

37. พูระพุูท์ธุ์รูปไม้่แกะเก่าศิ์ลำปะล้ำานุนุา นัุ�ง ไม่่จัำากัดขนุาด

38. เท์วรูป สมั่ยลำพูบุรี ไม่่จัำากัดขนุาด

39. พูระพุูท์ธุ์รูป สมั่ยลำพูบุรี ไม่่จัำากัดขนุาด

โต๊๊ะท่ี่� 1 พระบููชา ยอดนิิยม (ต่๊อ)

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 2 พระบููชาเกจิิคณาจิารย์ภาคเหนืิอ
ยอดนิิยม

1. คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย เนืุ�อท์องผึ้สม่หนุ้าตัก 3 นิุ�ว   

 ออกวัดพูระสิงห์

2. คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย  พู.ศ์. 2500  เนืุ�อท์องผึ้สม่ออก 

 วัดพูระแก้วดอนุเต้า ลำำาปาง

3. คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูนัุ�ง ไม่่จัำากัดรุ่นุ

4. คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูยืนุ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

5. คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย เนืุ�อท์องผึ้สม่ หนุ้าตัก  5 นิุ�ว   

 วัดพูระธุ์าตุดอยสุเท์พู ปี 2518  

6. คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย เนืุ�อว่านุสมุ่ก

7. คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูยืนุ วัดพูระธุ์าตุสบฝาง  

 ปี 2521

8. คุรูบาขาวปี วัดพูระพุูท์ธุ์บาท์ผึ้าหนุาม่ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

9. คุรูบาชัยยะวงศ์า วัดพูระบาม่ห้วยต้ม่ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

10. คุรูบารพูรหม่ม่า วัดพูระบาท์ตากผ้ึ้า ไม่่จัำากัดรุ่นุ 

11. คุรูบาผึ้าผ่ึ้า วัดผึ้าผ่ึ้า ไม่่จัำากัดรุ่นุ

12. หลำวงปู่แหวนุ วัดดอยแม่่ปั�ง ปี 2516

13. หลำวงปู่แหวนุ วัดดอยแม่่ปั�ง ปี 2517-2520

14. หลำวงปู่แหวนุ วัดดอยแม่่ปั�ง ปี 2521-2528

15. หลำวงปู่สิม่ วัดถีำ�าผึ้าปล่ำอง ปี 2517

16. หลำวงปู่สิม่ วัดถีำ�าผึ้าปล่ำอง ไม่่จัำากัดรุ่นุ

17. คุรูบาชุ่ม่ วัดวังมุ่ย ปี 2520

18. คุรูบาขันุแก้ว วัดสันุพูระเจ้ัาแดง ไม่่จัำากัดรุ่นุ

19. คุรูบาอินุตา วัดห้วยไข ไม่่จัำากัดรุ่นุ

20. หลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก รุ่นุแรกปี 2518    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

21. หลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก ไม่่จัำากัดรุ่นุ

22. หลำวงพู่อวัดดอนุตันุ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

23. คุรูบาอินุสม่ สุม่ะโนุ วัดทุ่์งนุ้อย ไม่่จัำากัดรุ่นุ

24. หลำวงปู่คุรูบาแสนุคุำา วัดป่าดอนุมู่ลำ  ไม่่จัำากัดรุ่นุ

25. คุรูบาธุ์รรม่ชัย วัดทุ่์งหลำวง ไม่่จัำากัดรุ่นุ

26. พูระบูชาเมื่องงาย ปี 2512 ไม่่จัำากัดขนุาด

27. บาตรนุำ�าม่นุต์เมื่องงาย ปี 2512

28. พูระบูชาพูระพุูท์ธุ์ชินุราชวัดพู้นุอันุ ปี 2513    

 ไม่่จัำากัดขนุาด

29. พูระบูชาดอยสุเท์พู ปี 2515 ไม่่จัำากัดขนุาด

30. พูระเจ้ัาตนุหลำวง ไม่่จัำากัดรุ่นุ จั.พูะเยา

31. คุรูบาอินุโต วัดบุญยืนุ ไม่่จัำากัดรุ่นุ จั.พูะเยา

32. หลำวงปู่ท์องบัว วัดโรงธุ์รรม่สามั่คุคีุ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

33. คุรูบาอินุ อินุโท์ วัดฟ้าหลัำ�ง ไม่่จัำากัดรุ่นุ

34. คุรูบาจัันุท์ร์ โชติโก วัดนุำ�าแป้งวนุาราม่ รุ่นุแรก   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

35. คุรูบากฤษดา วัดสันุพูระเจ้ัาแดง ไม่่จัำากัดรุ่นุ

36. พูระบูชาสี�หูห้าตา คุรูบากฤษดา วัดสันุพูระเจ้ัาแดง  

 ไม่่จัำากัดรุ่นุ

37. พูระบูชาพู่อเงาะเรียกท์รัพูย์ รุ่นุแรก คุรูบาปองพูลำ   

 วัดไชยผึ้าบ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 3 พระเบูญจิภาค่  ยอดนิิยม

1. พูระสม่เด็จัระฆัง พิูม่พ์ูใหญ่ (พูระประธุ์านุ)

2. พูระสม่เด็จัระฆัง พิูม่พ์ูท์รงเจัดีย์

3. พูระสม่เด็จัระฆัง พิูม่พ์ูเกศ์บัวตูม่

4. พูระสม่เด็จัระฆัง พิูม่พ์ูฐานุแซม่

5. พูระสม่เด็จัระฆัง พิูม่พ์ูปรกโพูธุ์ิ�

6. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูใหญ่

7. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูเส้นุด้าย

8. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูท์รงเจัดีย์

9. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูเกศ์บัวตูม่

10. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูฐานุแซม่

11. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูสังฆาฏิ

12. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูอกคุรุฑ

13. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูฐานุคูุ่

14. พูระสม่เด็จัพูระบางขุนุพูรม่ พิูม่พ์ูปรกโพูธุ์ิ�

15. พูระสม่เด็จัจิัตรดา ปี  2508-2513

16. พูระสม่เด็จัอรหัง พิูม่พ์ูสังฆาฏิ วัดม่หาธุ์าตุ

17. พูระสม่เด็จัอรหัง พิูม่พ์ูฐานุคูุ่  วัดม่หาธุ์าตุ

18. พูระสม่เด็จัอรหัง เนืุ�อแดง วัดม่หาธุ์าตุ    

 วัดสร้อยท์อง

19. พูระสม่เด็จัวัดเกศ์ไชโย  พิูม่พ์ูเจ็ัดชั�นุ นิุยม่   

 จั.อ่างท์อง

20. พูระสม่เด็จัวัดเกศ์ไชโย  พิูม่พ์ูหกชั�นุ อกตันุ   

 จั.อ่างท์อง

21. พูระสม่เด็จัวัดเกศ์ไชโย  พิูม่พ์ูหกชั�นุ อกตลำอด  

 จั.อ่างท์อง

22. พูระกำาแพูงซุ้ม่กอ พิูม่พ์ูใหญ่  มี่กนุก    

 จั.กำาแพูงเพูชร

23. พูระกำาแพูงซุ้ม่กอ พิูม่พ์ูใหญ่  (ซุ้ม่กอดำา)    

 จั.กำาแพูงเพูชร

24. พูระกำาแพูงซุ้ม่กอ พิูม่พ์ูกลำาง จั.กำาแพูงเพูชร

25. พูระกำาแพูงซุ้ม่กอ  พิูม่พ์ูขนุม่เปี�ยะ จั.กำาแพูงเพูชร

26. พูระกำาแพูงลีำลำาเม็่ดขนุุนุ  กรุทุ่์งเศ์รษฐี    

 จั.กำาแพูงเพูชร

27. พูระกำาแพูงลีำลำา พูลูำจีับ จั.กำาแพูงเพูชร

28. พูระรอด พิูม่พ์ูใหญ่ กรุม่หาวันุ จั.ลำำาพููนุ

29. พูระรอด พิูม่พ์ูกลำาง กรุม่หาวันุ จั.ลำำาพููนุ

30. พูระรอด พิูม่พ์ูเล็ำก กรุม่หาวันุ จั.ลำำาพููนุ

31. พูระรอด พิูม่พ์ูต้อ กรุม่หาวันุ จั.ลำำาพููนุ

32. พูระรอด พิูม่พ์ูตื�นุ กรุม่หาวันุ จั.ลำำาพููนุ

33. พูระผึ้งสุพูรรณ  พิูม่พ์ูหนุ้าแก่  กรุวัดศ์รีม่หาธุ์าตุ 

   จั.สุพูรรณบุรี

34. พูระผึ้งสุพูรรณ พิูม่พ์ูหนุ้ากลำาง    

 กรุวัดศ์รีม่หาธุ์าตุ จั.สุพูรรณบุรี

35. พูระผึ้งสุพูรรณ พิูม่พ์ูหนุ้าหนุุ่ม่     

 กรุวัดศ์รีม่หาธุ์าตุ จั.สุพูรรณบุรี

36. พูระนุางพูญา พิูม่พ์ูเข่าโคุ้ง กรุวัดนุางพูญา   

 จั.พิูษณุโลำก

37. พูระนุางพูญา พิูม่พ์ูเข่าตรง กรุวัดนุางพูญา   

 จั.พิูษณุโลำก

38. พูระนุางพูญา พิูม่พ์ูอกนูุนุใหญ่ กรุวัดนุางพูญา  

 จั.พิูษณุโลำก

39. พูระนุางพูญา พิูม่พ์ูสังฆาฏิ กรุวัดนุางพูญา   

 จั.พิูษณุโลำก

40. พูระนุางพูญา พิูม่พ์ูอกนูุนุเล็ำก กรุวัดนุางพูญา  

 จั.พิูษณุโลำก

41. พูระนุางพูญา พิูม่พ์ูเท์วดา กรุวัดนุางพูญา   

 จั.พิูษณุโลำก
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โต๊๊ะท่ี่� 4 พระปิิดต๊า  ยอดนิิยม

1. พูระปิดตา  หลำวงพู่อทั์พู วัดอนุงค์ุ  เนืุ�อเม่ฆสิท์ธุ์ิ�   
 พิูม่พ์ูแต่ง กรุงเท์พูฯ
2. พูระปิดตา  หลำวงพู่อทั์พู  วัดอนุงค์ุ เนืุ�อเม่ฆสิท์ธุ์ิ�   
 พิูม่พ์ูไม่่แต่ง กรุงเท์พูฯ
3. พูระปิดตา วัดห้วยจัระเข้ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู  จั.นุคุรปฐม่
4. พูระปิดตา หลำวงพู่อท์า วัดพูระเนีุยงแตก จั.นุคุรปฐม่
5. พูระปิดตา  เนืุ�อสำาริดเก่า
6. พูระปิดตา  เนืุ�อผึ้งคุลุำกรักเก่า
7. พูระปิดตา หลำวงปู่เฮี�ยง วัดป่า พิูม่พ์ูสะดือเล็ำก   
 จั.ชลำบุรี
8. พูระปิดตา หลำวงปู่เฮี�ยง วัดป่า พิูม่พ์ูสะดือใหญ่    
 จั.ชลำบุรี
9. พูระปิดตา หลำวงปู่เฮี�ยง วัดป่า พิูม่พ์ูเศี์ยรโต    
 จั.ชลำบุรี
10. พูระปิดตา หลำวงปู่เฮี�ยง วัดป่า พิูม่พ์ูซุ้ม่โปร่ง    
 จั.ชลำบุรี
11. พูระปิดตา หลำวงปู่เฮี�ยง วัดป่า พิูม่พ์ูซุ้ม่ตันุ    
 จั.ชลำบุรี
12. พูระปิดตา หลำวงปู่เฮี�ยง วัดป่า พิูม่พ์ูสองหนุ้า    
 จั.ชลำบุรี
13. พูระปิดตา หลำวงปู่เฮี�ยง วัดป่า ซุ้ม่ตันุ นุะ ม่ะ ยา มิ่ 
 จั.ชลำบุรี
14. พูระปิดตา ไม้่แกะเก่า ไม่่จัำากัดสำานัุก จั.ชลำบุรี
15. พูระปิดตา งาแกะเก่า ไม่่จัำากัดสำานัุก จั.ชลำบุรี
16. พูระปิดตา หลำวงปู่เหมื่อนุ วัดกำาแพูง    
 พิูม่พ์ูหลัำงตระแกรง จั.ชลำบุรี
17. พูระปิดตา หลำงพู่อปานุ วัดเคุรือวัลำย์ พิูม่พ์ูใหญ่  
 หลัำงแบบ จั.ชลำบุรี
18. พูระปิดตา หลำวงพู่อปานุ วัดเคุรือวัลำย์ พิูม่พ์ูกลำาง  
 (ชลูำด) หลัำงแบบ จั.ชลำบุรี
19. พูระปิดตา หลำวงพู่อปานุ วัดเคุรือวัลำย์ พิูม่พ์ูเล็ำก   
 ไม่่จัำากัดหลัำง จั.ชลำบุรี

20. พูระปิดตา หลำวงปู่ม่่นุ วัดเนิุนุตาม่าก พิูม่พ์ูปุ้ม่ปุ้ย   
 จั.ชลำบุรี
21. พูระปิดตา เจ้ัาคุุณศ์รี  วัดอ่างศิ์ลำา รุ่นุแรก หลัำงยันุต์   
 จั.ชลำบุรี  ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู
22. พูระปิดตา เจ้ัาคุุณศ์รี วัดอ่างศิ์ลำา รุ่นุแรก หลัำงเรียบ   
 จั.ชลำบุรี
23. พูระปิดตา เจ้ัาคุุณศ์รี วัดอ่างศิ์ลำา รุ่นุแรก    
 พิูม่พ์ูนัุกกล้ำาม่ใหญ่  จั.ชลำบุรี
24. พูระปิดตา เจ้ัาคุุณศ์รี วัดอ่างศิ์ลำา รุ่นุแรก    
 พิูม่พ์ูนัุกกล้ำาม่กลำาง  จั.ชลำบุรี
25. พูระปิดตา เจ้ัาคุุณศ์รี วัดอ่างศิ์ลำา รุ่นุแรก    
 พิูม่พ์ูนัุกกล้ำาม่เล็ำก  จั.ชลำบุรี
26. พูระปิดตา เจ้ัาคุุณศ์รี วัดอ่างศิ์ลำา รุ่นุแรก    
 พิูม่พ์ูนัุกกล้ำาม่จิั�ว  จั.ชลำบุรี
27. พูระปิดตา เจ้ัาคุุณศ์รี วัดอ่างศิ์ลำา รุ่นุสุรพูลำ    
 จั.ชลำบุรี
28. พูระปิดตา เจ้ัาคุุณศ์รี วัดอ่างศิ์ลำา รุ่นุวารุณี    
 จั.ชลำบุรี
29. พูระปิดตา หลำวงพู่อปานุ วัดเคุรือวัลำย์  พิูม่พ์ูนิุยม่   
 จั.ชลำบุรี
30. พูระปิดตา หลำวงปู่เจีัยม่ วัดกำาแพูง จั.ชลำบุรี
31. พูระปิดตา หลำวงพู่อแก้ว วัดเคุรือวัลำย์ จั.ชลำบุรี    
 เนืุ�อตะกั�ว
32. พูระปิดตา หลำวงพู่อแก้ว วัดเคุรือวัลำย์ จั.ชลำบุรี   
 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู
33. พูระปิดตา หลำวงปู่ภู วัดนุอก
34. พูระปิดตา หลำวงพู่อโต วัดเนิุนุสุท์ธุ์าวาส    
 จั.ชลำบุรี
35. พูระปิดตา หลำวงพู่อคุรีพู วัดสม่ถีะ
36. พูระปิดตา ผึ้งเก่าไม่่รู้ที์�
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โต๊๊ะท่ี่� 5 พระเนืิ�อดินิ  ยอดนิิยม

1. พูระขุนุแผึ้นุเคุลืำอบ  กรุวัดใหญ่ชัยม่งคุลำ  อยุธุ์ยา

2. พูระขุนุแผึ้นุใบพุูท์ธุ์า อยุธุ์ยา

3. พูระกริ�งคุลำองตะเคีุยนุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู อยุธุ์ยา

4. พูระวัดตระไกร พิูม่พ์ูหนุ้าคุรุฑ อยุธุ์ยา

5. พูระวัดตระไกร ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู อยุธุ์ยา

6. หลำวงพู่อโต บางกระทิ์ง อยุธุ์ยา ปางสม่าธุ์ิ

7. หลำวงพู่อโต บางกระทิ์ง อยุธุ์ยา ปางม่ารวิชัย

8. พูระสรรค์ุนัุ�งไหล่ำยก ชัยนุาท์

9. พูระสรรค์ุนัุ�งไหล่ำตรง ชัยนุาท์

10. พูระสรรค์ุยืนุ ชัยนุาท์

11. พูระขุนุแผึ้นุกรุวัดบ้านุกร่าง พิูม่พ์ูท์รงพูลำใหญ่  

   สุพูรรณบุรี

12. พูระขุนุแผึ้นุกรุวัดบ้านุกร่าง พิูม่พ์ูท์รงพูลำเล็ำก    

 สุพูรรณบุรี

13. พูระขุนุแผึ้นุกรุวัดบ้านุกร่าง พิูม่พ์ูห้าเหลีำ�ยม่อกใหญ่   

 สุพูรรณบุรี

14. พูระขุนุแผึ้นุกรุวัดบ้านุกร่าง พิูม่พ์ูห้าเหลีำ�ยม่อกเล็ำก   

 สุพูรรณบุรี

15. พูระขุนุแผึ้นุกรุวัดบ้านุกร่าง พิูม่พ์ูหลำายเดี�ยว   

 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู สุพูรรณบุรี

16. พูระขุนุแผึ้นุกรุวัดบ้านุกร่าง พิูม่พ์ูหลำายคูุ่   

 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู สุพูรรณบุรี

17. พูระขุนุแผึ้นุกรุวัดบ้านุกร่าง พิูม่พ์ูหลำายคูุ่ตัดเดี�ยว   

 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู สุพูรรณบุรี

18. พูระชุดกิม่ต้�ง กรุวัดพูระรูป สุพูรรณบุรี

19. พูระขุนุแผึ้นุแตงกวาผ่ึ้า - ไข่ผ่ึ้า สุพูรรณบุรี

20. พูระถีำ�าเสือกรุเก่า ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู สุพูรรณบุรี

21. พูระนุางแขนุอ่อนุ กรุเจัดีย์สูง สุโขทั์ย

22. พูระนุางเสนุ่ห์จัันุท์ร์ สุโขทั์ย

23. พูระลีำลำากรุถีำ�าหีบ สุโขทั์ย

24. พูระหลำวงพู่อโต กรุบ้านุป่าม่ะม่่วง สุโขทั์ย

25. พูระแม่่ย่า สุโขทั์ย

26. พูระนุาคุปรก กรุพูระนุางตรา

27. พูระนุางพูญากรุโรงท์อ พิูม่พ์ูมี่หู - ไม่่มี่หู    

 พิูษณุโลำก

28. พูระนุางจุัฬาม่ณี พิูม่พ์ูหนุ้าฤาษีหลัำงนุาง    

 พิูษณุโลำก

29. พูระนุางจุัฬาม่ณี ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู พิูษณุโลำก

30. พูระหลำวงพู่อโต กรุชีปะขาวหาย พิูษณุโลำก

31. พูระท่์าม่ะปรางค์ุ พิูษณุโลำก ไม่่จัำากัดกรุ

32. พูระหลำวงพู่อหม่อ ลำพูบุรี

33. พูระหลำวงพู่อจุัก ลำพูบุรี

34. พูระซุ้ม่นุคุรโกษา ลำพูบุรี

35. พูระขุนุแผึ้นุเคุลืำอบ กรุวัดอัม่พูวันุ

36. พูระเม็่ดนุ้อยหนุ่า พิูจิัตร

37. พูระซุ้ม่กระรอกกระแต ลำพูบุรี

38. พูระนุารายณ์ท์รงป่นุ ลำพูบุรี

39. พูระท่์าม่ะปราง กรุม่ะลำะกอ พิูจิัตร

40. พูระเดี�ยวดำา - เดี�ยวแดง ลำพูบุรี

41. พูระนุางพูญา กรุวัดโพูธุ์ิ� ท่์าเตียนุ

42. พูระชินุราชใบเสม่า เนืุ�อดินุ
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กรรมการรับและตััดสิินพระ
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โต๊๊ะท่ี่� 6 พระเนืิ�อชินิ  ยอดนิิยม

1. พูระร่วงหลัำงรางป่นุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู สุโขทั์ย

2. พูระร่วงนัุ�งหลัำงลิำ�ม่ สุโขทั์ย

3. พูระร่วม่ท์รงเกราะ ชินุเขียว สุโขทั์ย

4. พูระท่์าม่ะปรางค์ุชินุเงินุ ไม่่จัำากัดกรุ สุโขทั์ย

5. พูระม่เหศ์วร ชินุเงินุ  สุพูรรณบุรี

6. พูระร่วงยืนุ สนิุม่แดง ไม่่จัำากัดกรุ สุพูรรณบุรี

7. พูระร่วงนัุ�ง สนิุม่แดง ไม่่จัำากัดกรุ สุพูรรณบุรี

8. พูระชินุราช ใบเสม่า พิูษณุโลำก

9. พูระชินุสีห์ พิูษณุโลำก  

10. พูระยอดอัฏฐารส ชินุเขียว พิูษณุโลำก

11. พูระร่วงยืนุ สนิุม่แดง ลำพูบุรี

12. พูระร่วงยืนุ ชินุเงินุ ลำพูบุรี

13. พูระหูยานุ ชินุเงินุ ลำพูบุรี

14. พูระยอดขุนุพูลำ ไม่่จัำากัดกรุ ลำพูบุรี

15. พูระนุาคุปรก ไม่่จัำากัดกรุ ลำพูบุรี

16. พูระซุ้ม่นุคุรโกษา ไม่่จัำากัดกรุ ลำพูบุรี

17. พูระร่วงนัุ�งกรุม่่วงคุ่อม่ ลำพูบุรี

18. พูระร่วงนัุ�งกรุช่างกลำ ลำพูบุรี

19. พูระอู่ท์องท้์องช้าง ลำพูบุรี 

20. พูระนุาคุปรก ชินุเงินุ ไม่่จัำากัดกรุ ลำพูบุรี

21. พูระนุารายณ์ท์รงป่นุ ลำพูบุรี

22. พูระท่์ากระดานุ สนิุม่แดง กาญจันุบุรี

23. พูระสนิุแดง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู กาญจันุบุรี

24. พูระปรุหนัุง ชินุเงินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู อยุธุ์ยา

25. พูระนุาคุปรกพูะงั�ว ชินุเงินุ อยุธุ์ยา

26. พูระยอดขุนุพูลำ ชินุเงินุ อยุธุ์ยา

27. พูระนุาคุปรกชินุเงินุ อยุธุ์ยา

28. พูระซุ้ม่นุคุรโกษา กรุวัดสว่างอารม่ณ์ สิงห์บุรี

29. พูระร่วงนัุ�งกรุดอนุกระโดนุ ชัยนุาท์

30. พูระหูยานุ ชินุเงินุ ชัยนุาท์

31. พูระซุ้ม่นุคุรโกษา กรุทั์พูชุม่พูลำ นุคุรสวรรค์ุ

32. พูระซุ้ม่นุคุรโกษา กรุวัดหัวเมื่อง นุคุรสวรรค์ุ

33. พูระท่์าม่ะปรางค์ุ  ชินุเงินุ ไม่่จัำากัดกรุ  กำาแพูงเพูชร

34. พูระลีำลำากำาแพูงขาว กำาแพูงเพูชร

35. พูระปกลูำกยอ ชินุเงินุ กำาแพูงเพูชร

36. นุางกำาแพูงชินุเงินุ กำาแพูงเพูชร

37. พูระอู่ท์อง กรุศ์รีสะอาด เพูชรบูรณ์

38. พูระซุ้ม่ร่ม่โพูธุ์ิ� เพูชรบูรณ์
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โต๊๊ะท่ี่� 7 พระเนืิ�อผง ยอดนิิยม

20

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สม่าคุม่ผู้ึ้นิุยม่พูระเคุรื�องพูระบูชาไท์ย

1. พูระสม่เด็จั วัดเกศ์ไชโย พิูม่พ์ู 7 ชั�นุ หูประบ่า

2. พูระสม่เด็จั วัดเกศ์ไชโย พิูม่พ์ูไหล่ำตรง

3. พูระสม่เด็จั วัดเกศ์ไชโย พิูม่พ์ูแข้งหม่อนุ

4. พูระสม่เด็จั วัดเกศ์ไชโย ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

 (ไม่่ซำ�ารายการเดิม่)

5. พูระกรุเจัดีย์เล็ำก วัดบางขุนุพูรหม่ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

6. พูระวัดพูลัำบ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

7. พูระหลำวงปู่ปั�นุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

8. พูระวัดสาม่ปลืำ�ม่ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

9. พูระหลำวงปู่ภู วัดอินุท์รฯ พิูม่พ์ูแซยิด (ไม่่จัำากัด)

10. พูระหลำวงปู่ภู วัดอินุท์รฯ พิูม่พ์ูเจ็ัดชั�นุหูติ�ง,

 แปดชั�นุแขนุกลำม่, แขนุหักศ์อก

11. พูระหลำวงปู่ภู วัดอินุท์รฯ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

 (ไม่่ซำ�ารายการเดิม่)

12. พูระสม่เด็จัวัดท์รงประมู่ลำ พิูม่พ์ูแหวกม่่านุ

13. พูระเพูชรหล้ำก วัดอินุท์ราราม่ (วัดใต้)

14. พูระหลำวงปู่ศุ์ข พิูม่พ์ูแจักแม่่คุรัว

 วัดปากคุลำองม่ะขาม่เฒ่า

15.  พูระวัดรังษี ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

16. พูระปิลัำนุท์น์ุ วัดระฆัง พิูม่พ์ูสี�เหลีำ�ยม่

17. พูระปิลัำนุท์น์ุ วัดระฆัง พิูม่พ์ูคุรอบแก้ว

 (ไม่่จัำากัดขนุาด)

18. พูระปิลัำนุท์น์ุ วัดระฆัง พิูม่พ์ูเปลำวเพูลิำง

 ไม่่จัำากัดขนุาด

19. พูระปิลัำนุท์น์ุ วัดระฆัง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

 (ไม่่ซำ�ารายการเดิม่)

20. พูระวัดปากนุำ�า รุ่นุแรก เคุลืำอบชะแล็ำคุ

21. พูระวัดปากนุำ�า รุ่นุแรก ไม่่เคุลืำอบชะแล็ำคุ

22. พูระวัดปากนุำ�า รุ่นุสาม่ พิูม่พ์ูล้ำก

23. พูระวัดปากนุำ�า รุ่นุสาม่ พิูม่พ์ูตื�นุ

24. พูระวัดเงินุคุลำองเตย ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

25. พูระวัดท้์ายตลำาด ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

26. พูระนุาคุปรก วัดพูระแก้ว ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

27. พูระสม่เด็จัเจ้ัาคุุณสุนุท์ร วัดกัลำยาฯ

28. พูระหลำวงพู่อหม่่นุ คุลำองสิบสอง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

29. พูระสม่เด็จัพูระคุรูสังฆ์ วัดอินุท์ร์ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

30. พูระหลำวงพู่อพูริ�ง วัดบางปะกอก ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

31. พูระวัดเฉลิำม่พูระเกียรติ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

32. พูระสม่เด็จับางขุนุพูรหม่ปี 2509 พิูม่พ์ูใหญ่ท์ะลุำซุ้ม่

33. พูระสม่เด็จับางขุนุพูรหม่ปี 2509 พิูม่พ์ูไสยาสน์ุ,

 คุะแนุนุ, จัันุลำอย 2515

34. พูระสม่เด็จับางขุนุพูรหม่ปี 2509 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

 (ไม่่ซำ�ารายการเดิม่)
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กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

1. พูระเนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูกรรม่การ ปี 2497

2. พูระเนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูใหญ่ ปี 2497

3. พูระเนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูกลำาง ปี 2497

4. พูระเนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูต้อ ปี 2497

5. พูระเนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูเล็ำก (พูระรอด) ปี 2497

6. พูระเนืุ�อว่านุ ลำอยนุำ�า ปี 2502 - 2505

7. พูระเนืุ�อว่านุ พิูนัุยกรรม่ พิูม่พ์ูใหญ่ ปี 2505

8. พูระเนืุ�อว่านุ พิูนัุยกรรม่ พิูม่พ์ูพูระรอด ปี 2505

9. พูระรูปหล่ำอเลำขใต้ฐานุ (เบตง) ปี 2505

10. พูระรูปหล่ำอก้นุลำายเซ้นุ ปี 2508

11. พูระพิูม่พ์ูเตารีดใหญ่ เนืุ�อนุวะ ปี 2505

12. พูระพิูม่พ์ูเตารีดใหญ่ เนืุ�อเม่ฆพัูตร ปี 2505

13. พูระพิูม่พ์ูเตารีดใหญ่ เนืุ�อโลำหะผึ้สม่ พิูม่พ์ูเอ

 ปี 2505

14. พูระพิูม่พ์ูเตารีดใหญ่ เนืุ�อโลำหะผึ้สม่ พิูม่พ์ูหัวม่นุ

 ปี 2505

15. พูระพิูม่พ์ูเตารีดใหญ่ ปั�ม่ซำ�า ปี 2505

16. พูระพิูม่พ์ูเตารีดกลำาง ปี 2505

17. พูระพิูม่พ์ูเตารีดกลำาง ปั�ม่กลำาง ปี 2505

18. พูระพิูม่พ์ูเตารีดเล็ำก พิูม่พ์ูแข้งขีด ปี 2505

19. พูระพิูม่พ์ูเตารีดเล็ำก พิูม่พ์ูอาปาเช่ ปี 2505

20. พูระพิูม่พ์ูเตารีดเล็ำก หนุ้าแหงนุ ปี 2505

21. พูระพิูม่พ์ูเตารีด หนุ้าจีันุ ปี 2508

22. พูระพิูม่พ์ูเตารีดใหญ่ หลัำงตัวหนัุงสือ มี่ ท์ ปี 2505

23. พูระพิูม่พ์ูเตารีดใหญ่ หลัำงตัวหนัุงสือ

 บล็ำอกเสาอากาศ์ ปี 2505

24. พูระพิูม่พ์ูเตารีดใหญ่ หลัำงตัวหนัุงสือ ปี 2505

25. พูระพิูม่พ์ูเตารีดเล็ำก หลัำงตัวหนัุงสือ มี่ ท์. ปี 2505

26. พูระพิูม่พ์ูเตารีดเล็ำก หลัำงตัวหนัุงสือ ว. มี่จุัด

 ปี 2505

27. พูระพิูม่พ์ูเตารีดเล็ำก หลัำงตัวหนัุงสือ ปี 2505

28. พูระพิูม่พ์ูเตารีดเล็ำก หลัำงตัวหนัุงสือ มี่หูในุตัว

 ปี 2506 - 2508

29. เหรียญเสม่ารุ่นุแรก ปี 2500

30. เหรียญรุ่นุสอง ปี 2502

31. เหรียญรุ่นุสาม่ ปี 2504

32. เหรียญรุ่นุสี� ปี 2505

33. เหรียญนุำ�าเต้า ปี 2505

34. เหรียญเลืำ�อนุสม่ณศั์กดิ� เนืุ�อท์องแดง ปี 2508

35. เหรียญเลืำ�อนุสม่ณศั์กดิ� เนืุ�ออัลำปาก้า ปี 2508

36. เหรียญเลืำ�อนุสม่ณศั์กดิ� กะไหล่ำท์อง ปี 2508
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1. พูระหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูหลัำงหนัุงสือใหญ่ ปี 2508

2. พูระหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูหลัำงหนัุงสือเล็ำก ปี 2508

3. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูเสม่า รุ่นุ 3   

 เนืุ�อท์องแดง ปี 2504

4. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูเสม่า รุ่นุ 3 

 เนืุ�ออัลำปาก้า ปี 2504

5. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูรูปไข่ รุ่นุ 3 

 เนืุ�อท์องแดง ปี 2504

6. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูรูปไข่ รุ่นุ 4

 เนืุ�ออัลำปาก้า ปี 2505

7. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูนุำ�าเต้า ปี 2505

8. เหรยีญหลำวงพูอ่ท์วด พิูม่พ์ูซุ้ม่กอ แจักปนัีุง ปี 2505

9. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูหกเหลีำ�ยม่ ใหญ่-เล็ำก

 แจักปีนัุง ปี 2506

10. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูใบสาเก ปี 2506

11. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูสาม่เหลีำ�ยม่เล็ำก 

  “หลัำงหนัุงสือ 5 แถีว” ปี 2506

12. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูเม็่ดแตง (หนุ้าผึ้าก  

 3 เส้นุ 4 เส้นุ หนัุงสือเลำยหู) เนืุ�ออัลำปาก้า ปี 2506

13. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูห้าเหลีำ�ยม่

 เนืุ�อท์องแดงกะไหล่ำท์อง ปี 2508

14. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูสาม่เหลีำ�ยม่เล็ำก

 “หลัำงรุ่นุ 1” ปี 2508

15. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูเม็่ดแตง เนืุ�ออัลำปาก้า

 ปี 2508

16. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูพุูท์ธุ์ซ้อนุเล็ำก

 เนืุ�ออัลำปาก้า ปี 2509

17. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูพุูท์ธุ์ซ้อนุเล็ำก

 เนืุ�ออัลำปาก้า ปี 2511
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18. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูเสม่า

 “หนุ้าเลืำ�อนุหลัำงเจัดีย์ เนืุ�ออัลำปาก้า ปี 2511”

19. แหวนุหลำวงพู่อท์วด ไม่่จัำากัดเนืุ�อ ปี 2503 - 2508

20. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูหัวแหวนุ

 กะไหล่ำท์อง-อัลำปาก้า ปี 2506-2508

21. เหรียญหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูสาม่เหลีำ�ยม่เล็ำก

 “หลัำงรุ่นุ 1” ปี 2511

22. รูปหล่ำอพูระอาจัารย์ทิ์ม่ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ วัดช้างไห้

 ปี 2508

23. เหรียญพูระอาจัารย์ทิ์ม่ พิูม่พ์ูรูปไข่ห่ม่คุลุำม่-หันุข้าง  

 วัดช้างไห้ ปี 2508

24. พูระหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูหลัำงหนัุงสือเล็ำก “อุ้ม่ลูำกแก้ว”  

 เนืุ�อโลำหะ วัดช้างไห้ ปี 2508

25. เหรียญหลำวงพู่อท์วด “ท์ะเลำซุง” แจักปีนัุง

 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู ไม่่จัำากัดปี

26. เหรียญหลำวงพู่อท์วด “ท์ะเลำซุง” พิูม่พ์ูซุ้ม่กอ  

 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู แจักปีนัุง ปี 2508

27. พูระหลำวงพูอ่ท์วด เนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูสี�เหลีำ�ยม่ ปี 2524

28. พูระหลำวงพู่อท์วด เนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูใหญ่ ปี 2524

29. พูระหลำวงพู่อท์วด เนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูกลำาง ปี 2524

30. พูระหลำวงพูอ่ท์วด เนืุ�อว่านุ พิูม่พ์ูพูระรอด ปี 2524

31. พูระหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูหลัำงเตารีดใหญ่หนุ้าเล็ำก

 (ตอก-ไม่่ตอกหมู่) วัดคุอกหมู่ ปี 2506

32. พูระหลำวงพู่อท์วด พิูม่พ์ูหลัำงเตารีดเนืุ�อโลำหะผึ้สม่ 

 วัดไท์ร จั.นุคุรสวรรค์ุ ปี 2506

33. พูระหลำวงพู่อท์วด เนืุ�อว่านุ วัดพูะโคุะ ปี 2506

34. พูระหลำวงพู่อท์วด เนืุ�อว่านุ วัดเมื่องยะลำา ปี 2506

35. พูระหลำวงพู่อท์วด เนืุ�อว่านุ ฝังตะกรุด วัดท์รายขาว  

 ปี 2506
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โต๊๊ะท่ี่� 10 เครื�องราง  ยอดนิิยม

1. หม่ากทุ์ย หลำวงปู่เอี�ยม่ วัดหนัุง

2. เขี�ยวเสือแกะ หลำวงพู่อปานุ วัดบางเหี�ย    

 พิูม่พ์ูหุบปาก

3. เขี�ยวเสือแกะ หลำวงพู่อปานุ วัดบางเหี�ย  

 พิูม่พ์ูอ้าปาก

4. เบี�ยแก้ หลำวงพู่อภักตร์ วัดโบสถ์ี

5. คุชสิงห์ หลำวงปู่รอด วัดบางนุำ�าวนุ

6. ตะกรูดหลำวงพู่อท์องสุข วัดโตนุดหลำวง    

 จั.เพูชรบุรี

7. คุชสิงห์ หลำวงปู่รอด วัดบางนุำ�าวนุ

8. ตะกรุดหลำวงพู่อท์องสุข วัดโตนุดหลำวง    

 จั.เพูชรบุรี

9. สิงห์งาแกะ หลำวงพู่อหอม่ วัดชานุหม่าก

10. ตะกรุดกระดูกห่านุ หลำวงพู่อหรุ่นุ วัดอัม่พูวันุ

11. เสือ หลำวงพู่อนุก วัดสังกะสี

12. เสือ หลำวงพู่อวงศ์์ วัดปริวาส ไม่่จัำากัดรุ่นุ

13. หนุุม่านุหลำวงพู่อสุ่นุ วัดศ์าลำากุนุ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

14. ลิำง หลำวงพู่อติ�ง วัดบางวัว

15. องคุต หลำวงพู่อปานุ วัดบางกระสอบ

16. แพูะ หลำวงพู่ออำ�า วัดหนุองกระบอก จั.ระยอง

17. ตะกรุด หลำวงพู่อปู้ศุ์ข วัดปากคุรองม่ะขาม่เฒ่า  

  จั.ชัยนุาท์

18. เบี�ยแก้หลำวงปู่รอด วัดนุายโรง กรุงเท์พูฯ

19. จิั�งจัก หลำวงพู่อหนุ่าย วัดบ้านุแจ้ัง

20. พิูศ์ม่รใบลำานุ หลำวงพู่อแก้ว วัดพูวงม่าลัำย

21. ตะโพูนุ หลำวงพู่อภักตร์ วัดโบสถ์ี

22. ลูำกอม่เนืุ�อเม่ฆสิท์ธุ์ิ� วัดอนุงคุาราม่

23. ลูำกอ พูระปลัำดปานุ วัดตุ๊กตา

24. ตระกรูกลูำกอม่ หลำวงปู่ใจั วัดเสด็จั

25. เบี�ยแก้ หลำวงปู่เพิู�ม่ วัดกลำางบางแกว้ จั.นุคุรปฐม่

26. เหรียญพูรหม่สี�หนุ้า หลำวงปู่สี วัดสะแก

27. ตะกรุดโสฬสม่งคุลำ อาจัารย์แปลำก วัดสะพูานุสูง

28. ราหูกะลำาแกะ หลำวงพู่อนุ้อย วัดศี์รษะท์อง    

 ขนุาดห้อยคุอ

29. ลูำกอม่หากัณฑ์ หลำวงพู่อคุง วัดบางกะพูร้อม่   

 จั.สมุ่ท์รสาคุร

30. ตะกรุดหลำวงพู่อปานุ วัดบางเหี�ย จั.สมุ่ท์รปราการ

31. นุำ�าเตา้รุ่นุแรก ภาพูขาวดำา หลำวงพูอ่สด วัดปากนุำ�า

32. สาลิำกา หลำวงพู่อสนิุท์ วัดลำำาบัวลำอย

33. ตะกรุดโสฬสม่งคุลำ หลำวงปู่กลิำ�นุ วัดสะพูานุสูง

34. แหวนุเก้าม่งคุลำ วัดราชบพิูธุ์

35. แหวนุนุะปัดตลำอด หลำวงพู่อท์องสุข วัดโตนุดหลำวง

36. แหวนุ พิูรอดเก่า ไม่่จัำากัดสำานัุก

37. เคุรื�องรางหลำวงพู่อสังข์ วัดนุากันุตม่ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู   

 จั.ศ์รีสะเกษ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สม่าคุม่ผู้ึ้นิุยม่พูระเคุรื�องพูระบูชาไท์ย
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โต๊๊ะท่ี่� 11 หลวงปูิ�ทิี่ม  วัดละหารไร่  ยอดนิิยม

1. พูระกริ�งชินุบัญชร

2. พูระชัยวัฒน์ุชินุบัญชร

3. พูระสังกัจัจัายน์ุชินุบัญชร

4. พูระปิดตาม่หาลำาภชินุบัญชร (ปุ้ม่ปุ้ย)

5. พูระสม่เด็จัชินุบัญชร หลัำงยันุต์แดง

6. พูระสม่เด็จัวัดไร่วารี

7. พูระผึ้งโสฬสม่หาพูรหม่ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

8. เหรียญรุ่นุแรกฉลำองสม่ณศั์กดิ�  ปี 2508

9. พูระขุนุแผึ้นุพูรายกุม่ารพิูม่พ์ูใหญ่ (บล็ำอกสอง)

10. พูระขุนุแผึ้นุพูรายกุม่ารพิูม่พ์ูใหญ่ (บล็ำอกแรก)

11. พูระขุนุแผึ้นุพูรายกุม่ารพิูม่พ์ูเล็ำก (บล็ำอกแรก)

12. พูระขุนุแผึ้นุพูรายกุม่ารพิูม่พ์ูเล็ำก (บล็ำอกสอง)

13. พูระผึ้งพูรายกุม่าร ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

14. พูระสม่เด็จัหลัำงยันุต์ห้า

15. พูระปิดตาหลัำงยันุต์ห้าฝังทั์บทิ์ม่

16. เหรียญเจัริญพูรบนุ

17. เหรียญเจัริญพูรล่ำาง

18. เหรียญห่วงเชื�อม่ 8 รอบ

19. เหรียญเสม่า 8 รอบลำงยาไม่่จัำากัดเนืุ�อ

20. เหรียญเสม่า 8 รอบเนืุ�อนุวโลำหะ-ท์องแดง

21. เหรียญนุาคุปรก 8 รอบ

22. รูปหล่ำอไตรม่าส

23. เหรียญเจัริญพูรสอง ไตรม่าส

24. เหรียญนุาคุปรกไตรม่าส

25. เหรียญหล่ำอฉลุำ

26. พูระปิดตายันุต์ยุ่งม่หาอุตตโม่

27. เหรียญปิดตาหลัำงรูปเหมื่อนุ

28. พูระนุาคุปรกใบม่ะขาม่องค์ุจ้ัอย

29. เหรียญบาตรนุำ�าม่นุต์

30. เหรียญสม่เด็จั ณ ศ์รีราชา (พิูม่พ์ูนัุ�งพูานุ)

31. เหรียญสม่เด็จั ณ ศ์รีราชา (พิูม่พ์ูหยดนุำ�า)

32. เหรียญผูึ้กพัูท์ธุ์สีม่ารูปไข่

33. เหรียญคุอนุำ�าเต้าหลัำงนูุนุ

34. เหรียญกรม่หลำวงชุม่พูรฯ

35. หนุุม่านุก้นุอุดผึ้งพูรายกุม่าร

36. ลูำกอม่ผึ้งพูรายกุม่าร

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 12 หลวงพ่อปิานิ  วัดบูางนิมโค  
จิ.พระนิครศร่อยุธยา  ยอดนิิยม

1. พูระพิูม่พ์ูท์รงไก่หางพูวง

2. พูระพิูม่พ์ูท์รงไก่หางรวม่

3. พูระพิูม่พ์ูท์รงไก่หางสาม่เส้นุ

4. พูระพิูม่พ์ูท์รงไก่หางสี�เส้นุ ไก่ฟ้า

5. พูระพิูม่พ์ูท์รงไก่หางสี�เส้นุ ไก่ต๊อก

6. พูระพิูม่พ์ูท์รงไก่หางห้าเส้นุ

7. พูระพิูม่พ์ูท์รงหนุุม่านุใหญ่ ท์รงเคุรื�อง

8. พูระพิูม่พ์ูท์รงหนุุม่านุใหญ่ ไม่่ท์รงเคุรื�อง

9. พูระพิูม่พ์ูยันุต์แถีวเดียว ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

10. พูระพิูม่พ์ูท์รงหนุุม่านุแบกแท่์นุ

11. พูระพิูม่พ์ูท์รงหนุุม่านุหาวเป็นุดาวเป็นุเดือนุ

12. พูระพิูม่พ์ูท์รงคุรุฑเล็ำก

13. พูระพิูม่พ์ูท์รงคุรุฑใหญ่ พิูม่พ์ูล้ำก

14. พูระพิูม่พ์ูท์รงคุรุฑใหญ่ พิูม่พ์ูตื�นุ

15. พูระพิูม่พ์ูท์รงคุรุฑปีกแข็ง

16. พูระพิูม่พ์ูท์รงคุรุฑผีึ้เสื�อ

17. พูระพิูม่พ์ูท์รงเม่่นุ บัวชั�นุเดียว

18. พูระพิูม่พ์ูท์รงเม่่นุ บัวสองชั�นุ 7 จุัด 

19.  พูระพิูม่พ์ูท์รงเม่่นุ บัวสองชั�นุ 8 จุัด

20. พูระพิูม่พ์ูท์รงเม่่นุมั่งกร 

21. พูระพิูม่พ์ูท์รงเม่่นุ บัวโคุ้ง 

22. พูระพิูม่พ์ูท์รงเม่่นุเล็ำก 

23. พูระพิูม่พ์ูท์รงเม่่นุ หัวกลัำบ

24. พูระพิูม่พ์ูท์รงนุก ปางม่ารวิชัย

25. พูระพิูม่พ์ูปางสม่าธุ์ิ บัวเม็่ด

26. พูระพิูม่พ์ูท์รงนุก ฐานุสาม่ชั�นุ

27. พูระพิูม่พ์ูท์รงนุก ฐานุสาม่ชั�นุ-บัวฟันุปลำา

28. พูระพิูม่พ์ูท์รงปลำาจีันุ

29. พูระพิูม่พ์ูท์รงปลำากัด

30. พูระพิูม่พ์ูท์รงปลำาหม่อ

31. พูระพิูม่พ์ูท์รงปลำาหมู่

32. พูระพิูม่พ์ูท์รงโบราณ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

33. พูระพิูม่พ์ูท์รงสม่าธุ์ิเพูชร ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

34. พูระเนืุ�อผึ้งพุูท์ธุ์คุุณ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

35. ผึ้งลูำกอม่

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 13 พระจัิงหวัดสุุโขทัี่ย  ยอดนิิยม

1. พูระยอดขุนุพูลำเนืุ�อดินุ กรุเตาทุ์เรียง

2. พูระร่วงยืนุประท์านุพูร เนืุ�อดินุ จั.สุโขทั์ย

3. พูระนุางเส้นุด้าย เนืุ�อดินุ กรุวัดพูญาดำา

4. พูระรว่งยืนุเปดิโลำก เนืุ�อชินุ จั.สโุขทั์ย ไม่่จัำากัดกรุ

5. พูระชินุราชใบเสม่า เนืุ�อดินุ กรุวังยายม่าก

6. พูระลีำลำาฝักดาบ เนืุ�อดินุ

7. พูระกรุวัดพูญาดำา ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู เนืุ�อดินุ

8. พูระร่วงหลัำงตันุ เนืุ�อชินุ

9. พูระนุางเข่าบ่วง - เข่ากว้าง เนืุ�อชินุ

10. พูระเชตุพูลำ พิูม่พ์ูใหญ่ เนืุ�อดินุ

11. พูระหัวใจักำาแพูง เนืุ�อดินุ

12. พูระลืำอโขง เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู กรุเตาทุ์เรียง

13. พูระท่์าม่ะปราง เนืุ�อดินุ

14. พูระลีำลำา กรุวัดม่หาธุ์าตุ เนืุ�อชินุ

15. พูระร่วงประท์านุพูร เนืุ�อชินุ

16. พูระซุ้ม่เรือนุแก้ว (กระต่ายแกลำบ) เนืุ�อชินุ   

 กรุวัดเขาพูนุม่เพูลิำง

17. พูระร่วงนัุ�ง กรุนุำ�าผ้ึ้�ง เนืุ�อชินุ

18. พูระกรุบางขลัำง เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

19. พูระนุางเพูชรกลัำบ กรุเขาพูนุม่เพูลิำง เนืุ�อชินุ

20. พูระนุางแขนุอ่อนุ เนืุ�อดินุ

21. พูระนุางแขนุอ่อนุ เนืุ�อชินุเงินุ

22. พูระเชตุพูลำ บัวสองชั�นุ พิูม่พ์ูใหญ่ เนืุ�อชินุ

23. พูระนุางข้างเม็่ด เนืุ�อชินุ กรุวัดเขาพูนุม่เพูลิำง

24. พูระกรุโปร่งม่ะขาม่ เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

25. พูระนุางข้างแจักันุ กรุเตาทุ์เรียง    

 (นุางเสนุ่ห์จัันุท์ร์เตาทุ์เรียง) เนืุ�อดินุ

26. พูระสังกัจัจัายน์ุ เนืุ�อชินุ

27. พูระซุ้ม่นุคุรโกศ์า เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

28. พูระนุางกรุดอนุลำานุ เนืุ�อดินุ

29. พูระนุางตะกวนุ เนืุ�อชินุ

30. พูระร่วงนัุ�งเข่ากว้าง - เข่าแคุบ เนืุ�อชินุ

31. พูระร่วงนัุ�งหวีผึ้ม่ เนืุ�อชินุ กรุเขาพูนุม่เพูลิำง

32. พูระกรุเขาพูนุม่เพูลิำง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู เนืุ�อชินุ

33. พูระลีำลำาระเวง เนืุ�อดินุ กรุเขาทุ์เรียง

34. พูระอู่ท์องนัุ�ง เนืุ�อดินุ

35. พูระร่วงนัุ�งอู่ท์อง ไม่่จัำากัดกรุ เนืุ�อชินุ

36. พูระนุาคุปรก กรุเจัดีย์ราย

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 14 พระกรุกำาแพงเพชร   ยอดนิิยม

1. พูระกำาแพูงลีำลำา เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

2. พูระกำาแพูงเปิดโลำก เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

3. พูระกำาแพูงยอดขุนุพูลำ เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ    

 - ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

4. พูระกำาแพูงท่์าม่ะปราง เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

5. นุางกำาแพูง เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

6. พูระกำาแพูงห้าร้อย เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

7. พูระกำาแพูงซุ้ม่ยอ เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

8. พูระกำาแพูงซุ้ม่ยอ เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

9. พูระกำาแพูงอู่ท์อง เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

10. พูระกำาแพูงฐานุตาราง เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

11. พูระกำาแพูงเชตุพูลำ เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดกรุ

12. พูระยอดขุนุพูลำ เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ

13. พูระกำาแพูงกลีำบบัว ไม่่จัำากัดกรุ

14. พูระนุางกำาแพูง เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ

15. พูระนุางกำาแพูงเม็่ดเคุล็ำด

16. พูระนุางกำาแพูงฐานุตาราง เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ

17. พูระกำาแพูงซุ้ม่ยอ เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ

18. พูระกำาแพูงเชตุพูลำ เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ

19. พูระกำาแพูงกลีำบบัวตัด ไม่่จัำากัดกรุ

20. พูระนุางกำาแพูงลูำกแป้งเดี�ยว

21. พูระกำาแพูงลีำลำาเนืุ�อดินุ

22. พูระกำาแพูงหนุ้าอิฐ ไม่่จัำากัดกรุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

23. พูระกำาแพูงท่์าม่ะปราง เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ

24. พูระร่วงนัุ�ง กรุ สปจั.

25. นุางกำาแพูง กรุ สปจั.

26. พูระนุางกำาแพูง พิูม่พ์ูหัวเรือเม่ล์ำ

27. พูระกำาแพูงอู่ท์อง เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ

28. พูระกำาแพูงเปิดโลำก เนืุ�อดินุไม่่จัำากัดกรุ

29. พูระกำาแพูงลูำกแป้ง เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ    

 - ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

30. พูระกำาแพูงปรก เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ    

 - ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

31. พูระกำาแพูง ว่านุหนุ้าท์อง - เงินุ ไม่่จัำากัดกรุ    

 - ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

32. พูระกำาแพูงเม็่ดนุ้อยหนุ่า ไม่่จัำากัดกรุ

33. พูระกำาแพูงซุ้ม่กอ พิูม่พ์ูเล็ำก

34. พูระกำาแพูงซุ้ม่กอ แผึ้งตัด

35. พูระกรุวัดคูุยาง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 15 พระจัิงหวัดพิษณุโลก  ยอดนิิยม

1. พูระพุูท์ธุ์ชินุราขใบเสม่า กรุวัดใหญ่ เนืุ�อชินุเงินุ

2. พูระพุูท์ธุ์ชินุราขใบเสม่า กรุวัดใหญ่ เนืุ�อดินุ

3. พูระนุางพูญา กรุวัดใหญ่ เนืุ�อชินุเงินุ

4. พูระนุางพูญา กรุวัดใหญ่ เนืุ�อดินุ

5. พูระพุูท์ธุ์ชินุราชใบเสม่า กรุวัดใหญ่ เนืุ�อชินุเขียว 

6. พูระสาม่นุาง กรุวัดใหญ่ เนืุ�อชินุเงินุ

7. พูระสาม่นุาง กรุวัดใหญ่ เนืุ�อดินุ

8. พูระท่์าม่ะปราง กรุวัดใหญ่ เนืุ�อชินุเงินุ

9. พูระท่์าม่ะปราง กรุวัดใหญ่ เนืุ�อดินุ

10. พูระพุูท์ธุ์ชินุราขใบม่ะยม่ กรุวัดใหญ่ เนืุ�อชินุเงินุ

11. พูระกรุวัดใหญ่ เนืุ�อชินุเงินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

12. พูระพุูท์ธุ์ชินุราช พิูม่พ์ูซุ้ม่เส้นุคูุ่ กรุวัดโพูธุ์ิญาณ 

 (โรงท์อ) เนืุ�อชินุเงินุ

13. พูระลีำลำา กรุวัดไก่เขี�ย เนืุ�อชินุเงินุ - สนิุม่แดง

14. พูระซุ้ม่เสม่าทิ์ศ์ กรุวัดอรัญญิก เนืุ�อชินุเงินุ

15. พูระซุ้ม่เสม่าทิ์ศ์ กรุวัดอรัญญิก เนืุ�อดินุ

16. พูระนุางพูญา กรุวัดอรัญญิก เนืุ�อดินุ

17. พูระยอดโถี กรุวัดอรัญญิก เนืุ�อดินุ

18. พูระชินุราช กรุเขาสม่อแคุรง    

 เนืุ�อชินุเงินุ – สนิุม่แดง

19. วัดท่์าม่ะปราง กรุวัดท่์าม่ะปราง เนืุ�อชินุเงินุ

20. วัดท่์าม่ะปราง กรุวัดท่์าม่ะปราง เนืุ�อดินุ

21. วัดท่์าม่ะปราง กรุวัดเจัดีย์ท์อง เนืุ�อชินุเงินุ

22. วัดท่์าม่ะปราง กรุวัดเจัดีย์ท์อง เนืุ�อดินุ

23. วัดท่์าม่ะปราง กรุวัดสะดือ เนืุ�อดินุ

24. พูระนุางพูญา กรุวัดวังม่ะสระ เนืุ�อดินุ

25. พูระพิูม่พ์ูปิดตา กรุวัดตาปะขาวหาย เนืุ�อผึ้ง

26. พูระพิูม่พ์ูสี�เหลีำ�ยม่ประภาม่ณฑลำ    

 กรุวัดตาปะขาวหาย เนืุ�อผึ้ง

27. พูระลีำลำา กรุวัดวังหินุ เนืุ�อชินุเงินุ

28. พูระสาม่นุาง กรุวัดไก่เขี�ย (วัดสุดสวาท์)    

 เนืุ�อชินุเงินุ-สนิุม่แดง

29. พูระสิงห์ป้อนุเหยื�อ (ฝักไม้่ดำา)กรุวัดสุนุท์รประดิษฐ์

30. พูระยอดขุนุพูลำ กรุวัดวังม่ะด่านุ พูรหม่พิูราม่   

 เนืุ�อชินุเงินุ

31. พูระกรุวัดจุัฬาม่ณี พิูม่พ์ูฤาษีหลัำงนุาง

32. พูระกรุวัดจุัฬาม่ณี พิูม่พ์ูนุางหนุ้าเดียว

33. พูระกรุวัดจุัฬาม่ณี พิูม่พ์ูสองหนุ้า

34. พูระกรุวัดจุัฬาม่ณี ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

35. พูระนุางพูญา กรุวัดโพูธุ์ิญาณ (โรงท์อ) พิูม่พ์ูมี่หู

36. พูระนุางพูญา กรุวัดโพูธิุ์ญาณ (โรงท์อ) พิูม่พ์ูไม่่มี่หู

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 16 พระสุกุลลำาพูนิ ยอดนิิยม 1

1. พูระคุงเขียว

2. พูระคุง กรุเก่า ไม่่จัำากัดสี

3. พูระคุง กรุใหม่่ ไม่่จัำากัดสี

4. พูระคุง ลำงรักปิดท์อง

5. พูระคุง ท์รงพูระบาง

6. พูระบางสีเขียว ไม่่จัำากัดกรุ

7. พูระบาง กรุดอนุแก้ว กรุคุรูขาว

8. พูระบาง กรุวัดพูระคุง

9. พูระเปิม่ สีเขียว ไม่่จัำากัดกรุ

10. พูระเปิม่ กรุวัดดอนุแก้ว

11. พูระเปิม่ กรุวัดจัาม่เท์วี

12. พูระเปิม่ กรุวัดพูระธุ์าตุหริภุญไชย

13. พูระเลีำ�ยง กรุวัดประตูลีำ�

14. พูระเลีำ�ยง กรุวัดม่หาวันุ

15. พูระเลีำ�ยง กรุวัดดอนุแก้ว กรุดอยติ

16. พูระรอดหลำวง กรุวัดม่หาวันุ

17. พูระรอด แขนุติ�ง

18. พูระรอดนุำ�าต้นุ กรุวัดม่หาวันุ

19. พูระรอดคุรูบากองแก้ว พิูม่พ์ูใหญ่

20. พูระรอดคุรูบากองแก้ว พิูม่พ์ูต้อ

21. พูระรอดคุรูบากองแก้ว พิูม่พ์ูเล็ำก

22.  พูระรอดคุรูบาที์ม่ (เณรจิั�ว)

23. พูระลืำอหนุ้าม่งคุลำ

24. พูระลืำอโขง

25. พูระลำบ พิูม่พ์ูสาม่ง่าม่

26. พูระลำบ พิูม่พ์ูใหญ่

27. พูระลำบ พิูม่พ์ูตุ๊กตาเล็ำก

28. พูระลำบ พิูม่พ์ูโบว์ลิำ�ง

29. พูระลำบ พิูม่พ์ูพูระคุง

30. พูระลำบ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

31. พูระลืำอหนุ้ายักษ์ กรุเท์ศ์บาลำ

32. พูระรอด (พูระลืำอเล็ำก) กรุเท์ศ์บาลำ

33. พูระเลีำ�ยง กรุเท์ศ์บาลำ

34. พูระบาง กรุเท์ศ์บาลำ

35. พูระคุง กรุเท์สบาลำ

36. เก้ากุ่ม่ วัดม่หาวันุ

37. ดอกธุ์าตุ ไม่่จัำากัดรูปแบบ

38. ไส้ปลำา ก้าม่ปู (เคุรื�องประดับพูระธุ์าตุ)    

 ไม่่จัำากัดรูปแบบ

39. บาตรพูระรอด พูระคุง

กรรมการรับและตััดสิินพระ
พล เชียงใหม่, เกรียงไกร เวีียงโกศััย, แอร์ ลำาพ้น, ตีั� พระคง, ชัย บ�านธิิ, แด๊กซ์์ เชียงใหม่
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โต๊๊ะท่ี่� 17 พระสุกุลลำาพูนิ ยอดนิิยม 2

1. พูระสาม่กรุดอนุแก้ว สีเขียว

2. พูระสาม่ดอนุแก้ว สีทั์�วไป

3. พูระสาม่ตรีกาย ลำำาพููนุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

4. พูระเลีำ�ยงหม้่อ พิูม่พ์ูใหญ่ (หัวม่นุ)

5. พูระเลีำ�ยงหม้่อ

6. พูระเลีำ�ยงหลำวง พิูม่พ์ูใหญ่

7. พูระเลีำ�ยงหลำวง พิูม่พ์ูเล็ำก

8. พูระเลีำ�ยงซุ้ม่เปลำวเพูลิำง

9. พูระเลีำ�ยง พิูม่พ์ูพิูเศ์ษ กรุวัดประตูลีำ�

10. พูระแผึ้งลำำาพููนุ

 (พูระรอด หูยานุ พูระลืำอ แลำะอื�นุๆ)

11. พูระกวาง พิูม่พ์ูใหญ่ พิูม่พ์ูกลำาง

12. พูระกวาง พิูม่พ์ูเล็ำก

13. พูระสิบ

14. พูระสิบสอง พิูม่พ์ูซุ้ม่สาม่เส้นุ

15. พูระสิบสอง พิูม่พ์ูซุ้ม่สองเส้นุ

16. พูระกลีำบบัว กรุม่หาวันุ

17. พูระซุ้ม่กระรอกกระแต

18. พูระสิบแปด

19. พูระซาวแปด

20. พูระกาบปลีำ

21. พูระกาบกล้ำวย (พูระช้าง)

22. พูระป๋วย พิูม่พ์ูซุ้ม่เดี�ยว

23. พูระป๋วย พิูม่พ์ูซุ้ม่คูุ่

24. หนุ้ายักษ์ หนุ้ากาฬ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

25. พูระสิกขี

26. พูระพิูม่พ์ูพุูท์ธุ์คุยา ลำำาพููนุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

27. พูระรอดยอดพูระสิบสอง (ตัด)

28. พูระสิบสองตัดองค์ุกลำาง (ตัด)

29. พูระสกุลำลำำาพููนุ เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู    

 ไม่่จัำากัดกรุ

30. พูระกรุดอยไซ เนืุ�อชินุเงินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

31. พูระกรุดอยไซ เนืุ�อชินุเชียว ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

32. พูระท่์ากระดานุ กรุป่าซาง เนืุ�อตะกั�วสนิุม่แดง

33. พูระยอดขุนุพูลำ กรุถีำ�าขุนุตาลำ ปางเปิดโลำก

34. พูระยอดขุนุพูลำ กรุถีำ�าขุนุตาลำ พิูม่พ์ูเล็ำก-กลำาง    

 เนืุ�อชินุเงินุ

35. พูระยอดขุนุพูลำ กรุถีำ�าขุนุตาลำ พิูม่พ์ูใหญ่ เนืุ�อชินุ

36. พูระยอดขุนุพูลำ กรุถีำ�าขุนุตาลำ เนืุ�อดินุ

37. พูระยอดขุนุพูลำ กรุถีำ�าขุนุตาลำ เนืุ�อว่านุ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
พล เชียงใหม่, เกรียงไกร เวีียงโกศััย, แอร์ ลำาพ้น, ตีั� พระคง, ชัย บ�านธิิ, แด๊กซ์์ เชียงใหม่
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โต๊๊ะท่ี่� 18 พระกรุจัิงหวัดเช่ยงใหม่  ยอดนิิยม

1. พูระรอดหัวข่วง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

2. พูระขุนุแผึ้นุ กรุหัวข่วง

3. พูระคุง กรุวัดดอยคุำา

4. พูระคุง กรุวัดช้างคุำ�า

5. พูระสาม่หอม่ กรุวัดดอยคุำา

6. พูระสาม่หอม่ กรุวัดช้างคุำ�า

7. พูระสาม่หอม่เดียวตัดชิดแต่เดิม่ กรุดอยคุำา-ช้างคุำ�า

8. พูระเลีำ�ยง กรุวัดดอยคุำา

9. พูระเลีำ�ยง กรุวัดช้างคุำ�า

10. พูระยอดขุนุพูลำ กรุศ์าลำเจ้ัา (กรุต้นุลำำาไย) เนืุ�อดินุ

11. พูระยอดขุนุพูลำ กรุศ์าลำเจ้ัา (กรุต้นุลำำาไย)    

 เนืุ�อดินุมี่รัก, ชาด, ท์อง

12. พูระยอดขุนุพูลำ  กรุศ์าลำเจ้ัา (กรุต้นุลำำาไย) เนืุ�อว่านุ

13. พูระยอดขุนุพูลำ กรุศ์าลำเจ้ัา (กรุต้นุลำำาไย)  

 เนืุ�อดินุดิบ

14. พูระขุนุไกร กรุศ์าลำเจ้ัา (กรุต้นุลำำาไย) เนืุ�อดินุ

15. พูระขุนุไกร กรุศ์าลำเจ้ัา (กรุต้นุลำำาไย)    

 เนืุ�อดินุมี่รัก, ชาด, ท์อง

16. พูระขุนุไกร กรุศ์าลำเจ้ัา (กรุต้นุลำำาไย) เนืุ�อว่านุ

17. พูระขุนุไกร กรุศ์าลำเจ้ัา (กรุต้นุลำำาไย) เนืุ�อดินุดิบ

18. พูระยอดขุนุพูลำ พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุ กรุศ์าลำเจ้ัา    

 (กรุต้นุลำำาไย)

19. พูระสาม่ท่์ากานุ

20. พูระท่์ากระดานุ กรุสันุสลีำ เนืุ�อชินุเงินุ

21. พูระท่์ากระดานุ กรุสันุสลีำ เนืุ�อชินุเงินุ  

 พิูม่พ์ูปรกโพูธุ์ิ�

22. พูระซุ้ม่กอล้ำานุนุา กรุหนุองไคุร้เท์วดา    

 พิูม่พ์ูมี่ลำายกนุก

23. พูระซุ้ม่กอล้ำานุนุา กรุหนุองไคุร้เท์วดา    

 พิูม่พ์ูไม่่มี่ลำายกนุก

24. พูระธุ์นุบดี กรุสันุคุะยอม่ พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุ

25. พูระธุ์นุบดี กรุสันุคุะยอม่ พิูม่พ์ูงบนุำ�าอ้อย

26. พูระธุ์นุบดี กรุสันุคุะยอม่ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

27. พูระกลีำบบัว กรุร้องยาว

28. พูระปรกโพูธุ์ิ�เชียงแสนุฐานุสำาเภา เนืุ�อดินุ    

 (กรุเมื่องพูร้าว)

29. พูระเชียงแสนุ เนืุ�อชินุ กรุวัดส้ม่สุก

30. พูระเชียงแสนุ จัะ พูะ กะ สะ เนืุ�อชินุเงินุ

31. พูระยอดขุนุพูลำ กรุท่์ารั�ว เนืุ�อดินุ

32. พูระรอดบังภัย (กรุฮอด)

33. พูระรอดบังภัย (กรุหมู่บุ่นุ)

34. พูระรอดบังภัย กรุหัวข่วง

35. พูระกรุธุ์าตุนุ้อย เวียงกุม่กาม่

36. เหรียญรุ่นุแรก หลำวงปู่ท์อง สิริม่งฺคุโลำ ปี 2511

37. เหรียญรุ่นุ 2 หลำวงปู่ท์อง สิริม่งฺคุโลำ ปี 2513

38. เหรียญรุ่นุ 3 หลำวงปู่ท์อง สิริม่งฺคุโลำ ปี 2518

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 19 พระกรุเช่ยงแสุนิ  ยอดนิิยม

1. พูระเชียงแสนุพิูม่พ์ูใหญ่ สนิุม่แดง บัวเล็ำบช้าง บัวรวนุ

2. พูระปรกโพูธุ์ิ�เชียงแสนุ พิูม่พ์ูกลำาง สนิุม่แดง

3. พูระปรกโพูธุ์ิ�สม่าธุ์ิเล็ำก สนิุม่แดง (นิุยม่)

4. พูระปรกโพูธุ์ิ�เชียงแสนุ ใบข้าว

5. พูระเชียงแสนุ ปางลีำลำา สนิุม่แดง

6. พูระเชียงแสนุซาวแปด สนิุม่แดง

7. พูระเชียงแสนุ โพูธุ์ิ�บัลำลัำงค์ุ สนิุม่แดง

8. พูระเชียงแสนุ ตุ๊กตาเล็ำก

9. พูระยอดขุนุพูลำเชียงแสนุ เนืุ�อดินุ กรุวัดเจัดีย์หลำวง

10. พูระเชียงแสนุ สนิุม่แดง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

11. พูระเชียงแสนุ พิูม่พ์ูซุ้ม่ปราสาท์

12. พูระเชียงแสนุ ชินุเงินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

13. พูระเชียงแสนุ ซุ้ม่เรือนุแก้ว (วัดพูระเจ้ัาบิ�นุหนุ้าล่ำองใต้) 

14. พูระเชียงแสนุ ซุ้ม่ปราสาท์ไหว (ทุ่์งลำอ)

15. พูระเชียงแสนุ ยอดขุนุพูลำ ห้าเหลีำ�ยม่ฉัตรเดี�ยว

16. พูระเชียงแสนุ ซุ้ม่ประตู กรุวัดลีำ สนิุม่แดง  

17. พูระเชียงแสนุ เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

18. พูระยอดขุนุพูลำ กรุเวียงกาหลำง เนืุ�อดินุ

19. พูระซุ้ม่กอ พูะเยา (ผีึ้ผึ้อม่) เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดกรุ

20. พูระยอดขุนุพูลำ ปรกโพูธุ์ิ� พูะเยา เนืุ�อดินุ

21. พูระยอดขุนุพูลำ พูะเยา หอกฉัตร เนืุ�อดินุ

22. พูระยอดขุนุพูลำ พูะเยา พิูม่พ์ูซุ้ม่เสม่า เนืุ�อดินุ

23. พูระเชียงแสนุเดี�ยวสนิุม่แดง

24. พูระเชียงแสนุ พิูม่พ์ูใบไท์ร

25. พูระเชียงแสนุ พิูม่พ์ูปรกเถีาวัลำย์ (ก้าม่ปู)

26. พูระเชียงแสนุสม่าธุ์ิเล็ำก ชินุ เงินุ

27. พูระขุนุพูลำ พูะเยา พิูม่พ์ูปรกโพูธุ์ิ�บัวเม็่ด

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 20 พระจัิงหวัดแพร่ ยอดนิิยม

1. พูระยอดขุนุพูลำ บ้านุปินุ อ.ลำอง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

2. พูระยอดขุนุพูลำ ไม่่จัำากัดกรุ

3. พูระกรุวังชิ�นุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

4. พูระกริ�งบ้านุตอนิุมิ่ต รุ่นุแรก ปี 2508

5. รูปเหมื่อนุปั�นุพูระพุูท์ธุ์จัอม่สวรรค์ุ รุ่นุแรก ปี 2506

6. พูระกริ�งพุูท์ธุ์โกศั์ย รุ่นุแรก ปี 2513

7. พูระกริ�งบ้านุหนุองม่่วงไข่ พิูม่พ์ูใหญ่ ปี 2512

8. พูระกริ�งบ้านุหนุองม่่วงไข่ พิูม่พ์ูเล็ำก ปี 2512

9. พูระกริ�งแม่่ยางตาลำ รุ่นุแรก

10. รูปหล่ำอพูระพุูท์ธุ์ หลำวงพู่อกัณหา สุขกาโม่    

 รุ่นุแรก โคุ้ด กต.

11. รูปหล่ำอพูระพุูท์ธุ์ หลำวงพู่อกัณหา สุขกาโม่    

 รุ่นุ 2 อายุ 60 ปี

12. รูปหล่ำอหลำวงปู่พูรหม่ วัดท่์าขวัญ รุ่นุแรก

13. เหรียญพูระพุูท์ธุ์โกศั์ย รุ่นุแรก ปี 2498 บลำอ็ก 1-2

14. เหรียญพูระพุูท์ธุ์โกศั์ย รุ่นุแรก ปี 2498 บลำอ็ก 3-4

15. เหรียญพูระพุูท์ธุ์เชียงชื�นุ รุ่นุแรก ปี 2500

16. เหรียญพูระพุูท์ธุ์จัอม่สวรรค์ุ วัดจัอม่สวรรค์ุ   

 ปี 2506

17. เหรียญพูระพุูท์ธุ์ม่งคุลำนิุมิ่ต วัดบ้านุตอ รุ่นุแรก   

 ปี 2508

18. เหรียญพูระพุูท์ธุ์วิชิตม่าร รุ่นุแรก ปี 2516

19. เหรียญหลำวงพู่อจัันุท์รังสี รุ่นุแรก ปี 2500

20. เหรียญคุรูบาม่หาเถีร วัดสูงเม่่นุ รุ่นุแรก    

 ปี  2508

21. เหรียญเจ้ัาคุุณโอภาสพุูท์ธุ์ิคุุณ วัดถิี�นุในุ รุ่นุแรก   

 ปี 2509

22. เหรียญคุรูบาแก้ว อนฺุท์จักฺโก วัดเขื�อนุคุำาลืำอ    

 รุ่นุแรก ปี 2511

23. เหรียญพูระคุรูพูรหม่ธุ์ีรคุุณ วัดห้วยหม้่าย    

 อ.สอง รุ่นุแรก ปี 2514

24. เหรียญคุรูบาสม่จิัตร วัดสะแล่ำง อ.ลำอง รุ่นุแรก   

 ปี 2514

25. เหรียญคุรูบาถีาวรชัยกิจั วัดปทุ์ม่ รุ่นุแรก

26. เหรยีญคุรบูาอินุท์จัักร วัดต้าเวียง อ.ลำอง รุ่นุแรก

27. เหรียญพูระคุรูอดุลำธุ์รรม่รังสี วัดนุาหลำวง    

 อ.ลำอง รุ่นุแรก ปี 2518

28. เหรียญหลำวงพู่อมั่�ง  ติสฺสโร วัดชัยสิท์ธุ์ิ�  อ.วังชิ�นุ   

 รุ่นุแรก ปี 2518

29. เหรียญพูระคุรูสุนุท์รสิกขวัฒน์ุ วัดลูำนิุเกตุ    

 อ.สอง รุ่นุแรก

30. เหรียญคุรูบาแก้ว อนฺุท์จักฺโก วัดเขื�อนุคุำาลืำอ   

 รูปไข่  ปี  2518

31. เหรียญหลำวงปู่ดง (จ๋ัอย) ธุ์วโนุ วัดดงเหนืุอ  

 รุ่นุแรก  ปี  2521

32. เหรียญพูระคุรูศิ์ริบุณยวัฒน์ุ  (ตุ๊ลุำงปลุำก) รุ่นุแรก   

 ปี  2522

33. เหรียญคุรูบาม่นุตรี วัดพูระธุ์าตุสุโท์นุม่งคุลำคีุรี  

 สามั่คุคีุธุ์รรม่ อ.เด่นุชัย รุ่นุแรก

34. เหรียญหลำวงพู่อหม่วก พุูท์ธุ์สโร วัดหัวข่วง    

 รุ่นุแรก ปี 2520

35. เหรียญอาจัารย์เสนุาะ กตสาโร วัดพูงท่์าข้าม่   

 รุ่นุแรก ปี 2536

36. เหรียญหลำวงปู่คุำา จันฺุติโก วัดห้วยโป่ง อ.สอง   

 รุ่นุแรก ปี 2540

37. หนุุม่านุ คุรูบาแก้ว อนฺุท์จักฺโก วัดเขื�อนุคุำาลืำอ    

 ปี 2519

38. ตระกรุดคุรูบาแก้ว วัดวังหงส์ใต้ 

39. ตระกรุดคุรูบาแก้ว วัดเขื�อนุคุำาลืำอ  

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 21 พระจัิงหวัดพะเยา  ยอดนิิยม

1. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง หลัำงยันุต์ห้า ปี 2497   

 เนืุ�อท์องแดง

2. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง คุร้�งองค์ุ ปี 2512    

 เนืุ�อท์องแดง

3. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง คุร้�งองค์ุ ปี 2512    

 เนืุ�ออัลำปาก้า

4. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง ปี 2517

5. เหรียญคุรูบาศ์รีวิชัย หลัำงพูระเจ้ัาตนุหลำวง ปี  2497

6. เหรียญหยดนุำ�าพูระเจ้ัาตนุหลำวง รุ่นุ ส.ธุ์. ปี  2535   

 เนืุ�อเงินุลำงยา

7. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง รุ่นุ ส.ธุ์. ปี  2535   

  ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

8. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง รุ่นุ ส.ธุ์. ปี  2535   

 เนืุ�อท์องคุำา

9. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง รุ่นุ ส.ธุ์. ปี 2535 เนืุ�อเงินุ

10. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง รุ่นุ ส.ธุ์. ปี 2535    

 เนืุ�อนุวโลำหะ

11. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง รุ่นุ ส.ธุ์. ปี  2535   

 เนืุ�อท์องแดง

12. เหรียญพูระเจ้ัาตนุหลำวง อุ้ม่บาตรนุำ�าม่นุต์ ปี 2512

13. เหรียญกลำม่พูญานุาคุ รุ่นุแรก วัดพูระเจ้ัาตนุหลำวง  

14. เหรียญคุรูบาคุำา วัดศ์รีล้ำอม่ ปี 2529

15. เหรียญพูระเจั้านัุ�งดินุ รุ่นุแรก อำาเภอเชียงคุำา   

 ปี 2518 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

16. เหรียญคุรูบาอ่อนุ วัดสันุต้นุหวีด  เนืุ�อท์องเหลืำอง   

 รุ่นุแรก ปี 2536

17. เหรียญฉลุำคุรูบาอ่อนุ วัดสันุต้นุหวีด รุ่นุเสาร์ห้า   

 ปี 2555 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

18. รูปหล่ำอโบราณ คุรูบาอ่อนุ วัดสันุต้นุหวีด    

 รุ่นุเสาร์ห้า  ปี  2555 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

19. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุแรก หลัำงขีด ปี 2508

20. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุแรก สังฆฏิ ปี 2508

21. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุแรก สาม่ขีด ปี 2508

22. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุแรก สี�ขีด ปี 2508

23. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุแรก แจักแม่่คุรัว ปี 2508

24. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุฟ้าผ่ึ้า เนืุ�อเงินุ ปี 2517

25. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุฟ้าผ่ึ้า เนืุ�อท์องแดง   

 ไม่่จัำากัดบล็ำอก ปี 2517

26. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุหนุ้าใหญ่ เนืุ�อท์องแดง   

 ปี  2518

27. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุหนุ้าใหญ่ เนืุ�อเงินุ    

 ปี  2518

28. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุหนุ้าใหญ่ กลำม่เล็ำก    

 เนืุ�อเงินุ  ปี  2518

29. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุหนุ้าใหญ่ กลำม่เล็ำก    

 เนืุ�อท์องแดง  ปี  2518

30. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุแรก  ปี 2520

31. เหรียญคุรูบาอินุโต โพูธุ์ิ�พัูนุต้นุ

32. เหรียญคุรูบาอินุโต พิูม่พ์ูเล็ำบมื่อพัูดยศ์

33. เหรียญคุรูบาอินุโต พิูม่พ์ูสี�เหลีำ�ยม่

34. เหรียญคุรูบาอินุโต รุ่นุเจัริญพูร ปี 2559    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

35. เหรียญคุรูบาศ์รี วัดร่องไฮ รุ่นุแรก ปี 2519

36. เหรียญคุรูบาคุำาอ้าย รุ่นุแรก ปี 2522 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

37. เหรียญคุรูบาคุำาอ้าย รุ่นุแรก ปี 2540 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

38. เหรียญคุรูบาเจ้ัากาวิระ วัดสุวรรณคูุหา ปี 2514   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
คร้บัติั พะเยา, คร้แขก พะเยา, ดล พะเยา, แมน พะเยา, โน๊ตั พะเยา, แดน พะเยา, พิทักษ์์พงษ์์ พะเยา, 

เอ พะเยา, หน่�ง พะเยา, ยศั เม่องปง, โปร์ พะเยา
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โต๊๊ะท่ี่� 22 พระจัิงหวัดน่ิานิ ยอดนิิยม

1. พูระยอดขุนุพูลำนุานุ้อย กรุวัดนุาหลำวง เนืุ�อชินุ   

 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

2. พูระกรุบ่อสวก เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

3. พูระเชียงแสนุ สกุลำเมื่องนุ่านุ เนืุ�อชินุตะกั�ว    

 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

4. พูระกรุศิ์ลำาเพูชร เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

5. พูระตะโหล่ำง กรุผึ้าเวียง เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

6. นุางกรุวัดเชียงคุำ�า เนืุ�อดินุ

7. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุแรก

8. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุอยู่คุง

9. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุงาช้างดำา    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

10. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุฉลำองอุโบสถี   

 (รุ่นุ 6) 

11. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุกวางเหลีำยว

12. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุสุดท้์าย  

  ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

13. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุออกวัดพูลัำบพูลำา   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

14. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุพูญาผึ้านุอง    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

15. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุกระบอกไขว้

16. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ  พิูม่พ์ูซุ้ม่ตื�นุ

17. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ พิูม่พ์ูซุ้ม่เล็ำก    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

18. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ รุ่นุแรก   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

19. เหรียญหลำวงพู่อวัดดอนุตันุ พิูม่พ์ูใบโพูธุ์ิ�    

 (คุรบรอบ 80 ปี)

20. หลำวงพู่อวัดดอนุตันุ เนืุ�อชานุหม่าก   

 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู  

21. เหรียญพูระเจ้ัาท์องทิ์พูย์ วัดสวนุตาลำ รุ่นุแรก    

 ปี 2502

22. เหรียญพูระธุ์าตุแช่แห้ง หลัำงยันุต์ห้า ปี 2504

23. พูระกริ�งศิ์ลำาม่งคุลำ รุ่นุแรก

24. เหรียญคุรูก๋ง วัดศ์รีม่งคุลำ รุ่นุแรก

25. เหรียญคุรูบาก๋ง รุ่นุวัดต้นุฮ่าง

26. เหรียญ รพูช. หลำวงพู่อวัดศ์รีบุญเรือง ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

27. พูระผึ้งพุูท์ธุ์ม่นุต์  รุ่นุแรก หลำวงพู่อวัดศ์รีบุญเรือง

28. พูระผึ้งพุูท์ธุ์ม่นุต์ รุ่นุสอง  หลำวงพู่อวัดศ์รีบุญเรือง

29. เหรียญหลำวงปู่ไผ่ึ้ วัดไผ่ึ้งาม่ รุ่นุแรก   

  ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

30. เหรียญคุรูบาคุำาตั�นุ วัดบ้านุบุ้ง รุ่นุแรก

31. เหรียญคุรูบาขัติ วัดท่์าล้ำอ รุ่นุแรก

32. เหรียญคุรูบาอินุหวันุ วัดอภัยคีุรี รุ่นุแรก

33. เหรียญสิบสองม่หาชัย คุรูบาสม่ วัดเมื่องราม่

34. เหรียญคุรูบาสุเท์พู วัดสว่างอารม่ณ์ รุ่นุแรก

35. เหรียญเจ้ัาพู่อภูคุา รุ่นุแรก ตอกโคุ๊ต

36. เหรียญพูระเจ้ัาสุริยะพูงษ์ผึ้ลิำตเดชฯ รุ่นุแรก   

 ปี 2503 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

37. ท้์าวเวสสุวรรณ เนืุ�อว่านุ วัดมิ่�งเมื่อง

38. เหรียญรุ่นุแรก หลำวงพู่อวัดป่าเหมื่อด   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

39. เหรียญท้์าวเวสสุวรรณ รุ่นุเศ์รษฐีศ์รีนุคุรนุ่านุ   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 23 พระจัิงหวัดลำาปิาง ยอดนิิยม

1. พูระยอดขุนุพูลำ กรุสันุป่าเปา พิูม่พ์ูเกศ์ยาว

2. พูระกรุวัดเมื่องศ์าสน์ุ เนืุ�อดินุ พิูม่พ์ูซุ้ม่กอ  

 ในุคุรอบแก้ว

3. พูระกรุวัดเมื่องศ์าสน์ุ  เนืุ�อดินุ พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุ

4. พูระกรุวัดป่ากล้ำวย เนืุ�อดินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

5. พูระรอดลำำาปางหลำวง เนืุ�อสัม่ฤท์ธิุ์�  พิูม่พ์ูใหญ่นิุยม่

6. พูระรอดลำำาปางหลำวง เนืุ�อสัม่ฤท์ธุ์ิ� พิูม่พ์ูแต่ง

7. พูระรอดลำำาปางหลำวง เนืุ�อสัม่ฤท์ธุ์ิ� พิูม่พ์ูเล็ำก 

 ใบม่ะขาม่

8. พูระรอดลำำาปางหลำวง เนืุ�อสัม่ฤท์ธุ์ิ� พิูม่พ์ูพิูเศ์ษ

9. พูระรอดลำำาปางหลำวง เนืุ�อดินุ พิูม่พ์ูใหญ่  ปี 2500

10. พูระรอดลำำาปางหลำวง เนืุ�อดินุ พิูม่พ์ูเล็ำก ปี 2500

11. เหรียญหล่ำอพูระรอด หลัำงยันุต์ห้า วัดหัวข่วง    

 พิูม่พ์ูสม่าธิุ์ ไม่่จัำากัดบล็ำอก

12. เหรียญหล่ำอพูระรอด หลัำงยันุต์ห้า วัดหัวข่วง    

 พิูม่พ์ูม่ารวิชัย ไม่่จัำากัดบล็ำอก

13. รูปหล่ำอลำอยองค์ุพูระแก้วม่รกต เนืุ�อโลำหะผึ้สม่แร่   

 วัดหัวข่วง ปี 2502

14. เหรียญพูระพุูท์ธุ์วัดสำาเภาลำำาปาง ปี 2483

15. เหรียญเจ้ัาแม่่ทั์บทิ์ม่ ลำำาปาง ปี 2495

16. เหรียญพูระอุปัชณากริ�ม่ วัดดำารงธุ์รรม่ ปี 2497

17. เหรียญคุรูบาธุ์รรม่ชัย วัดปงสนุุกใต้ ปี 2497

18. เหรียญเสม่า หลำวงพู่อเมื่อง วัดท่์าแหนุ (รุ่นุแรก)   

 ปี 2497

19. เหรียญคุรูบานัุนุตา วัดทุ่์งม่่านุใต้ รุ่นุแรก ปี  2504

20. กะลำาคุรูบานัุนุตา ลำายมื่อคุรูบานัุนุตา วัดทุ่์งม่่านุใต้

21. กะลำาคุรูบานัุนุตา ลำายมื่อคุรูบานัุนุตา วัดทุ่์งม่่านุใต้   

 (ฝาเดียว)

22. กะลำาคุรูบาอินุท์ร์ ลำายมื่อคุรูบาอินุท์ร์ วัดบ้านุใหม่่   

 จั.ลำำาปาง

23. เหรียญคุรูบาอินุท์ร์ วัดบ้านุใหม่่ รุ่นุแรก ปี 2518

24. เหรียญเจ้ัาพู่อประตูผึ้า รุ่นุแรก

25. เหรียญคุรูบากลิำ�นุกู้ วัดบ้านุไร่ข่วงเปาชัย (รุ่นุแรก)

26. เหรียญคุรูบาคุำาปันุ วัดนุาแส่ง รุ่นุแรก

27. พูระปรกใบม่ะขาม่ หลำวงพู่อเมื่อง  (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)   

 ปี 2517

28. พูระปิดตายันุต์ยุ่ง หลำวงพู่อเมื่อง ปี 2517

29. พูระกริ�งแก้วม่รกต หลำวงพู่อเมื่อง ปี 2518

30. พูระกริ�งเขลำางค์ุ หลำวงพู่อเมื่อง ปี 2518

31. วัวธุ์นูุท์รงเคุรื�อง หลำวงพู่อเมื่อง (รุ่นุแรก)    

 เนืุ�อสตางค์ุแดง ปี  2517

32. เหรียญพูระเจ้ัาทั์นุใจั (สองพีู�นุ้อง)วัดกลำางดอนุไฟ   

 ปี 2515

33. เหรียญหลำวงปู่หลำวง วัดป่าสำาราญนิุวาส รุ่นุแรก 

 ปี 2532

34. เหรียญพูระเจ้ัาท์องทิ์พูย์ วัดสันุท์ราย ปี 2528

35. เหรียญหลำวงพู่อบุญม่า วัดสามั่คุคีุธุ์รรม่ รุ่นุแรก

36. เหรียญสม่เด็จัสังฆราช(ป๋า) วัดศ์รีหม่วดเกล้ำา    

 นัุ�งเต็ม่องค์ุ ปี 2516

37. เหรียญหลำวงพู่อชื�นุ วัดต้นุซ้อแม่่ฮาว รุ่นุแรก

38. เหรีญเจ้ัาพู่อพูระยาคุำาลืำอ รุ่นุแรก อ.แจ้ัห่ม่

39. เหรียญม่หายักษ์ วัดม่่อนุปู่ยักษ์ รุ่นุแรก จั.ลำำาปาง

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 24 พระหลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม1 

1. เหรียญนุางเหลีำยว ปี 2514

2. พูระผึ้งท์รงระฆัง ที์�ระล้ำกคุรบ 5 รอบ ปี 2515

3. เหรียญกลำม่ ที์�ระล้ำกคุรบ 5 รอบ ปี 2515

4. เหรียญระฆังศิ์ริม่งคุลำ เสาร์ห้า ปี 2516

5. พูระกริ�งศิ์ริราช ปี 2517

6. พูระชัยศิ์ริราช ปี 2517

7. พูระกริ�งไตรลัำกษณ์ ปี 2517

8. พูระชัยไตรภพู ปี 2517

9. เหรียญเสม่านุวรัตน์ุ ปี 2517

10. เหรียญแตงโม่ เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ ปี 2517

11. เหรียญแตงโม่ เนืุ�อท์องแดง ปี 2517

12. เหรียญวัดพูลัำบพูลำา เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ ปี 2517

13. เหรียญวัดพูลัำบพูลำา เนืุ�อท์องแดง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

 ปี 2517

14. เหรียญกลำม่รูปเหมื่อนุ รุ่นุศ์าลำากลำาง ปี 2517

15. เหรียญกลำม่พูระพุูท์ธุ์นิุโรคัุนุตรายชัยวัฒน์ุจัตุราทิ์ศ์

 รุ่นุศ์าลำากลำาง ปี 2517

16. พูระปรกใบม่ะขาม่ หลัำงลำายเซ็นุต์ รุ่นุแรก ปี 2517

17. พูระผึ้งม่งคุลำเกษม่ 1 ปี 2517

18. พูระผึ้งไตรเกษม่ (ม่งคุลำเกษม่ 2) ปี 2517

19. เหรียญกองพัูนุลำำาปาง ปี 2517

20. เหรียญกองพัูนุเชียงใหม่่ คุ่ายกาวีลำะ ปี 2518

21. เหรียญกองพัูนุเชียงราย ปี 2518

22. เหรียญ ม่ท์บ. 7 คุ่ายสุรศั์กดิ�ม่นุตรี ปี 2518 

 เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ

23. เหรียญ ม่ท์บ. 7 คุ่ายสุรศั์กดิ�ม่นุตรี ปี 2518 

 เนืุ�อนุวะโลำหะ

24. เหรียญ ม่ท์บ. 7 คุ่ายสุรศั์กดิ�ม่นุตรี ปี 2518 

 เนืุ�อท์องแดง

25. เหรียญกองพัูนุโคุราช (คุ่ายสุรนุารี) ปี 2518

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

26. เหรียญกิ�งไผ่ึ้ ปี 2518 เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ

27. เหรียญกิ�งไผ่ึ้ ปี 2518 เนืุ�อท์องแดง

28. รูปหล่ำอก้นุหนูุ-ก้นุดอกจัันุท์น์ุ ปี 2518

29. พูระปิดตาม่หาอุตม์่ ปี 2518

30. พูระปิดตาสารพัูดดี ปี 2518

31. พูระปิดตาม่หาโชคุ ปี 2518

32. พูระปิดตาม่หาลำาภ ปี 2518

33. พูระกริ�งอวโลำกิเตศ์วร ปี 2518

34. เหรียญ ภปร. ปี 2523 เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ

35. เหรียญ ภปร. ปี 2523 เนืุ�อท์องแดง

36. เหรียญกลำม่ ที์�ระล้ำกคุรบ 6 รอบ ปี 2526 

 เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ

37. เหรียญกลำม่ ที์�ระล้ำกคุรบ 6 รอบ ปี 2526 เนืุ�อท์องแดง

38. รูปหล่ำอลำอยองค์ุที์�ระล้ำกคุรบ 6 รอบ ปี 2526

39. เหรียญเจ้ัาสัว รุ่นุแรก ปี 2535 เนืุ�อท์องคุำา, เนืุ�อเงินุ

40. เหรียญเจ้ัาสัว รุ่นุแรก ปี 2535 เนืุ�อท์องแดง

41. เหรียญรุ่นุหนุ่วยรบ ร.17 พัูนุสอง (กองพัูนุ2) 

 ปี 2536 เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ

42. เหรียญรุ่นุหนุ่วยรบ ร.17 พัูนุสอง (กองพัูนุ2) 

 ปี 2536 เนืุ�อนุวะโลำหะ

43. เหรียญรุ่นุหนุ่วยรบ ร.17 พัูนุสอง (กองพัูนุ2) 

 ปี 2536 เนืุ�อท์องแดง

44. เหรียญระฆัง รุ่นุเซ็งลีำ�ฮ้อ (หลัำงมั่งกร) ปี 2536

 เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ

45. เหรียญระฆัง รุ่นุเซ็งลีำ�ฮ้อ (หลัำงมั่งกร) ปี 2536

 เนืุ�อท์องแดงรม่ดำา

46. เหรียญนัุ�งพูานุ รุ่นุเม่ตตาบารมี่ (3 ม่.ต.) ปี 2537

47. เหรียญที์�ระล้ำกคุรบ 7 รอบ ปี 2538

48. เหรียญแจักท์านุ ปี 2538

49. พูระกริ�งอวโลำกิเตศ์วร ไม่่จัำากัดรุ่นุ (ยกเว้นุรุ่นุแรก)
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กรรมการรับและตััดสิินพระ
จิิ๊�บ พุทธิเกษ์ม, ต้ัน ไชยไตัรภพ,  เบิร์ด ลำาปาง,  M.r.อีทาน

โต๊๊ะท่ี่� 25 พระหลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 2 

1.  สม่เด็จัหลัำงหนูุ 2509-2538

2.  พูระผึ้งสม่เด็จัหลัำงเขม่โกภิกขุ ปี 2509-2538

3.  พูระรูปเหมื่อนุงาแกะสี�เหลีำ�ยม่ ปี 2537

4.  พูระผึ้งรูปเหมื่อนุหันุข้าง พิูม่พ์ูจัันุท์ร์ลำอย เนืุ�อผึ้ง  

 ๕ รอบ 2516

5.  สม่เดจ็ัปรกโพูธุ์ิ� เนืุ�อดำา บรรจุัแผ่ึ้นุเงินุ แลำะริบบิ�นุ  

 2516

6.  สม่เด็จัปรกโพูธุ์ิ� เนืุ�อเหลืำอง 2516

7.  พูระผึ้งปิดตาคุะแนุนุ หลัำงยันุต์ 2516

8.  พูระผึ้งปิดตาคุะแนุนุ 2 หนุ้า 2516

9.  พูระผึ้งปิดตาคุะแนุนุ ข้างกนุก 2516

10. พูระผึ้งปิดตารูปใบโพูธุ์ิ� 2516

11. เหรียญโภคุท์รัพูย์ วัดอุดม่รังษี 2517

12. เหรียญสวัสดี 2517

13. เหรียญนุวรัตน์ุ ปี 2517

14. พูระกริ�งชุดเบญจัม่งคุลำ (สรงนุำ�า) ปี 2527

15. พูระปิดตา หลัำงยันุต์ นุะ ปี 2537

16. พูระวัดหัวข่วง พิูม่พ์ูใหญ่ 2503

17. พูระวัดหัวข่วง พิูม่พ์ูเล็ำก 2503

18. พูระสังกัจัจัายน์ุ รุ่นุรับลำาภ รุ่นุแรก ปี 2527

19. พูระปิดตางาแกะ ก้นุอุดเที์ยนุชัย แลำะเกศ์า 

 28 พู.ย. 2536

20. พูระกริ�งสาม่ภพูพู่าย ปี 2537

21. พูระกริ�งเขม่นัุนุท์์ ปี 2538

22. พูระกริ�งวิสุท์ธุ์ิพูร 2528

23. พูระกริ�งประจัำาตระกูลำ 2528

24. พูระกริ�งบูชา 3 นิุ�วก้นุสม่เด็จัหลัำงหนูุปี 2509-2538

25. เหรียญหลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก รุ่นุนัุ�งพูานุจัตุพูร  

 ปี 2537

26. เหรียญรุ่นุสวัสดี ปี 31

27. พูระผึ้งวิสาขบูชา

28. รูปหล่ำอวิสาขบูชา

29. บังแดดวิสาขบูชา

30. เหรียญฉีด 6 รอบ ท์รงระฆัง

31. เหรียญพูญาวันุม่หาโชคุ

32. ปิดตาม่หาลำาภ 3 นุะ ปี 37

33. รูปหล่ำอหลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก 6 รอบ พิูม่พ์ูพิูเศ์ษ  

 ปี พู.ศ์. 2526 (สร้างโดยพูลำตรี กำาจััด สิงหเสนีุ)

34. พูระนุาคุปรกรุ่นุสวัสดี

35. พูระกริ�งยอดขุนุพูลำปี 2538

36. พูระกริ�งสวัสดีปี 2532

37. พูระปรกวชิระปี 2516

38. เหรียญฉีด 5 รอบ 60 พูรรษา ปี 2536

39. เหรียญเซ็งลีำ�ฮ้อ ปี 2536

40. พูระปิดตาม่หาลำาภปี 2518

41. รูปหล่ำอลำายเซ็นุต์รุ่นุแรกปี 2529

42. รูปหล่ำอพูญาวันุม่หาโชคุปี 2536

43. เหรียญกลำม่ที์�ระล้ำก 5 รอบปี 2515

44. เหรียญแจักท์านุ ลำาภผึ้ลำ พููนุท์วี ซินุนีุ�ฮวดไช้   

 ปี 2538

45. รูปถ่ีายหลำวงพู่อเกษม่ขาว-ดำายุคุต้นุ (ขนุาดห้อยคุอ)



โต๊๊ะท่ี่� 26 พระหลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 3 

1. เหรียญพูระคุรูพิูชัยม่งคุลำ ปี 2513

2. เหรียญวัดคุะต้กเชียงมั่�นุ ปี 2514 คุร้�งองค์ุ

3. เหรียญวัดคุะต้กเชียงมั่�นุ ปี 2514 เต็ม่องค์ุ

4. เหรียญกลำม่วัดคุะต้กเชียงมั่�นุ เนืุ�ออัลำปาก้า

 ปี 2514

5. เหรียญพูระแก้วนุคุรลำำาปาง เนืุ�อนุวะ ปี 2514

6. เหรียญพูระแก้วนุคุรลำำาปาง เนืุ�อท์องแดง ปี 2514

7. เหรียญพูระร่วงรางป่นุ วัดเกาะวาลุำการาม่ ปี 2514

8. เหรียญพูระร่วงท์รงเกาะ วัดเกาะวาลุำการาม่ ปี 2514

9. เหรียญพูระสีวลีำ วัดบ้านุดง พิูม่พ์ูเล็ำก

 เนืุ�อกะไหล่ำท์อง ปี 2519

10. รูปหล่ำอลำอยองค์ุ พูระม่หาป่า พิูม่พ์ูเล็ำก ปี 2518

11. รูปหล่ำอลำอยองค์ุ พูระม่หาป่า พิูม่พ์ูใหญ่ ปี 2518

12. เหรียญ ภปร. ปี 2523 พิูม่พ์ูใหญ่

13. เหรียญ ภปร. ปี 2523 พิูม่พ์ูเล็ำก

14. พูระผึ้งข้าวก้นุบาตร ตะกรุดเงินุหลัำงแผ่ึ้นุเงินุ

 ปี 2535

15. พูระผึ้งข้าวก้นุบาตร หลัำงแผ่ึ้นุท์องแดง ปี 2535

16. เหรียญไต้ฮงกง รุ่นุชัยลำาภ เนืุ�อเงินุ ปี 2538

17. เหรียญไต้ฮงกง รุ่นุชัยลำาภ เนืุ�อนุวะ ปี 2538

18. เหรียญไต้ฮงกง รุ่นุชัยลำาภ เนืุ�อท์องฝาบาตร 

 ปี 2538

19. เหรียญไต้ฮงกง รุ่นุชัยลำาภ เนืุ�อท์องแดง ปี 2538

20. เหรียญแจักท์านุ เนืุ�อเงินุ ปี 2538

21. เหรียญแจักท์านุ เนืุ�อท์องฝาบาตร ปี 2538

22. เหรียญแจักท์านุ เนืุ�อท์องแดง ปี 2538

23. เหรียญใบสาเก รุ่นุชัยลำาภ เนืุ�อท์องแดง ปี 2538

24. เหรียญใบสาเก รุ่นุชัยลำาภ เนืุ�อท์องฝาบาตร ปี 2538

25. พูระกริ�งอรหันุต์ แช่นุำ�าม่นุต์ ปี 2538

26. พูระผึ้ง 6 รอบ ปี 2526

27. เหรียญหนูุ 6 รอบ ปี 2526

28. พูระผึ้งของขวัญ ปี 2534

29. พูระผึ้งฉลำองม่ณฑป ปี 2533

30. ปรกม่ะขาม่ หลัำงลำายเซ็นุต์ เนืุ�อนุวะโลำหะ ปี 2535

31. เหรียญ อ.ย. เนืุ�อท์องแดงผิึ้วไฟ ปี 2532

32. ล็ำอกเก็ตไม่่จัำากัดรุ่นุ ยุคุไม่่เกินุ ปี 2518

33. ล็ำอกเก็ตไม่่จัำากัดรุ่นุ ยุคุไม่่เกินุ ปี 2519-2538

34. รูปถ่ีายพูระเอก กระดาษหนัุงไก่ ขนุาดห้อยคุอ

35. รูปถ่ีายพูระเอก ขาวดำา  ขนุาด 3.5 x 5 นิุ�ว

36. รูปถ่ีายพูระเอก ขาวดำา ขนุาด 3 นิุ�วขี�นุไป 

37. รูปถ่ีายพูระเอกระบายสี ขนุาด 3 นิุ�วข้�นุไป

38. รูปถ่ีายมี่จัารลำายมื่อหลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก   

 ไม่่จัำากัดปี

39. แผ่ึ้นุจัาร (จัารมื่อ) หลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก

กรรมการรับและตัดัสิินพระ

ก้อง เดก็ปัั๊�ม,  ต้ัา ลำาปั๊าง,  เป๊ั๊� ยก ไฟเบอร์,  ลอ็ค ปั๊ฐมพงษ์์

39
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โต๊๊ะท่ี่� 27 ครูบูาเจ้ิาศร่วิไชย ยอดนิิยม

1.  เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พุู่ม่ข้าวบิณฑ์   
 เนืุ�อเงินุลำงยา ปี 2482 
2.  ล็ำอกเก็ตพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ปี 2482
3.  เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ปี 2482 (ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู)
4.  เหรียญบัว 11 ดอก พูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย   
 เนืุ�อท์องแดง
5. เหรียญบัว 11 ดอก พูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย   
 เนืุ�อตะกั�ว
6.  เหรียญข้างพูญานุาคุ พูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย   
 เนืุ�อท์องแดง
7.  เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดบ้านุปาง   
 เนืุ�อท์องแดง (ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู)
8. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดบ้านุปาง   
 เนืุ�อตะกั�ว (ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู)
9. เหรียญสรรเสริญ  พูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ปี 2481
10. แหวนุคุรูบาเจ้ัาศ์ริวิไชย   ลำงถีม่
11. พูระรูปหล่ำอโบราณ คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย   
 วัดศ์รีสุพูรรณ รุ่นุแรก ปี 2497
12. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดบ้านุปาง   
 รุ่นุพิูเศ์ษ เนืุ�อเงินุ ปี 2517
13. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดบ้านุปาง   
 รุ่นุพิูเศ์ษ เนืุ�อนุวะ ปี 2517 
14. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดบ้านุปาง   
 รุ่นุพิูเศ์ษ เนืุ�อท์องแดง ปี 2517 
15. ล็ำอกเก็ตพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดบ้านุปาง   
 รุ่นุพิูเศ์ษ  ปี 2517 
16. พูระรูปเหมื่อนุสร้างท์าง เนืุ�อแร่ไม่ก้า พิูม่พ์ูใหญ่
17. พูระรอดรูปเหมื่อนุคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย 
18. รูปเหมื่อนุปั�ม่ คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ปี 2500
19. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดป่าซางพูานิุช   
 ปี 2511
20. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดพูระแก้วดอนุเต้า  
 ปี 2500

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

21. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดพูระนุอนุขอนุม่่วง  
 ปี 2512
22. พูระรูปหล่ำอคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดพัูนุอ้นุ ปี 2513
23. ล็ำอกเก็ตพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุ 115 วัดบ้านุปาง  
 ปี 2536
24. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุ 115 เนืุ�อท์องคุำา  
 วัดบ้านุปาง ปี 2536
25. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุ 115 เนืุ�อเงินุ  
 วัดบ้านุปาง ปี 2536
26. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุ 115 เนืุ�อนุวะ  
 วัดบ้านุปาง ปี 2536
27. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุ 115   
 เนืุ�อฝาบาตร วัดบ้านุปาง ปี 2536
28. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดจัาม่เท์วี รุ่นุแรก  
 ปี 2511
29. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดพูระธุ์าตุดอยสุเท์พู  
 ปี 2515
30. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดพูระธุ์าตุดอยสุเท์พู  
 ปี 2518
31. เหรียญหล่ำอพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดหมื่�นุล้ำานุ  
 ปี 2522 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
32. รูปถ่ีายคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชยอัดกระจัก ขอบตะกั�ว  
 ขอบอลูำมิ่เนีุยม่ ขอบฝาบาตร ขอบท์องแดง  
 ขนุาดห้อยคุอ
33. พูระเกศ์าคุรบูาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่  
 ยุคุต้นุ
34. พูระเกศ์าคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุเล็ำก  
 ยุคุต้นุ
35. พูระเกศ์าคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูพูระรอด ยุคุต้นุ
36. พูระเกศ์าคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูพูระคุง ยุคุต้นุ
37. พูระเกศ์าคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู ยุคุต้นุ
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โต๊๊ะท่ี่� 28 ครูบูาเจ้ิาศร่วิชัย ทัี่�วไปิ

1. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูรูปไข่  สร้างอนุุสาวรีย์ ปี 2539 ท์องคุำา-เงินุ

2. เหรียญพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูรูปไข่  สร้างอนุุสาวรีย์ ปี 2539 นุวะโลำหะ-ฝาบาตร-ท์องแดง

3. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูบัว 11 ดอก สร้างอนุุสาวรีย์ ปี 2539 ท์องคุำา-เงินุ

4. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย พิูม่พ์ูบัว 11 ดอก สร้างอนุุสาวรีย์ ปี 2539 นุวะโลำหะ-ฝาบาตร-ท์องแดง

5. เหรียญคุรูบาศ์รีวิไชย รุ่นุศ์าลำจัังหวัดเชียงใหม่่ (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)

6. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย สโม่สรณ์ไลำออนุส์เชียงใหม่่ (โฮลำท์์) ปี 2537 (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)

7. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดบุปผึ้าราม่ หลัำง ภปร. ปี2527 เนืุ�อท์องคุำา

8. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดบุปผึ้าราม่ หลัำง ภปร. ปี2527 เนืุ�อเงินุ  เนืุ�อท์องแดง

9. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุกตัญญููคุรูบา ท์องคุำา-เงินุ

10. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุกตัญญููคุรูบา อัลำปาก้า-ฝาบาตร-ท์องแดง

11. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดพัูนุอ้นุ 2512-2513

12. เหรียญลำงยาคุรูบาเจ้ัาศ์ริวิไชย คุรบ 100ปี วัดพัูนุอ้นุ ปี 2521

13. พูระรูปเหมื่อนุคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุอัฐิหลัำงย่นุ รุ่ นุ1

14. พูระรูปเหมื่อนุคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุอัฐิหลัำงย่นุ รุ่นุ 2 ฐานุรอยแตก

15. พูระรูปเหมื่อนุคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย รุ่นุอัฐิหลัำงย่นุ หลัำงปั�ม่

16. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย  วัดพูระธุ์าตุสบฝาง ปี 2518

17. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดสวนุดอก ปี 2497-2500

18. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดศ์รีโสดา รุ่นุเท่์าคิุง ปี2515

19. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์ริวิไชย  วัดม่่วงม้่า ปี 2515

20. รูปหล่ำอโบราณคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ศ์าลำจัังหวัดเชียงใหม่่

21. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย  วัดฝั�งหมิ่�นุ ปี2536

22. รูปหล่ำอคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย  คุรบ 50 ปี สร้างท์างข้�นุดอย ปี 2527

23. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดดับภัย ปี 2555 ท์องคุำา-เงินุ

24. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดดับภัย ปี 2555 นุวะโลำหะ/ฝาบาตร/ท์องแดง

25. ล็ำอกเก็ตคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดดับภัย ปี 2555 หลัำงท์องคุำา-หลัำงเงินุ

25. ล็ำอกเก็ตคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดดับภัย ปี 2555 หลัำงนุวะ-ฝาบาตร-ท์องแดง

26. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย ข้างนุาคุ ฉลำอง 700 ปี เชียงใหม่่ ปี 2539 (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)

27. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย หัวชนุขอบ ปี 2489 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

28. เหรียญหล่ำอพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดหมื่�นุล้ำานุ ปี 2522 ท์องคุำา-เงินุ

29. เหรียญหล่ำอพูระคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดหมื่�นุล้ำานุ ปี 2522 นุวะโลำหะ

30. เหรียญคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิไชย วัดจัาม่เท์วี รุ่นุ 2 ปี 2518

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 29 หลวงปูิ�แหวนิ วัดดอยแม่ป๋ิ�ง ยอดนิิยม

1.  เหรียญหนุ้าวัว (ปี 2513)

2.  เหรียญ ท์อ.1 (ปี 2513)

3.  เหรียญ ท์อ.2 (ปี 2514)

4.  ท์อ.3 เหรียญม่ะพูร้าว (ปี 2515)

5.  รูปหล่ำอหนุ้าแหงนุรุ่นุแรก (ปี 2516)

6.  รูปหล่ำอโบราณนัุ�งพัูบเพีูยบ (ปี 2516)

7.  เหรียญนุาคุปรกใบม่ะขาม่รุ่นุแรก บลำ็อคุหูยาว  

 (ปี 2516)

8. พูระผึ้งแซยิดใหญ่ (ปี 2516)

9. พูระผึ้งแซยิดเล็ำก (ปี 2516)

10. พูระสม่เด็จัรุ่นุอ.คุำาบ่อ (ปี 2516)

11. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุปักกรดหลำวงปู่แหวนุ (ปี 2516)

12. พูระผึ้งปิดตาหลัำงปักกรด (ปี 2516)

13. พูระผึ้งชินุราชอาจัารย์คุำาบ่อ (ปี 2516)

14. เหรียญเจัดีย์หลำวงรุ่นุพิูเศ์ษ (ปี 2517)

15. เหรียญอัฏฐารส (ปี 2517)

16. เหรียญที์�ว่าการอำาเภอแม่่ริม่ (ปี 2517)

17. เหรียญอนุามั่ยพูร้าว (ปี 2517)

18. เหรียญกลำม่เจัดีย์ 84 (ปี 2517) 

19. เหรียญไตรม่าส หลำวงปู่แหวนุ (ปี 2517)

20. เหรียญวัดป่าเจัริญธุ์รรม่ (ปี 2517)

21. เหรียญหลำวงพู่อโสธุ์ร (ปี 2517)

22. เหรียญนุาม่ชัย (ปี 2517)

23. พูระชัยวัฒน์ุอรหังไม่่จัำากัดเนืุ�อ (ปี 2517)

24. เหรียญคุรูบาศ์รีวิชัย หลำวงปู่แหวนุ (ปี 2517)

25. รูปหล่ำอซุ้ม่เสม่าหลำวงปู่แหวนุ (ปี 2517)

26. พูระกริ�งอรหัง (ปี 2517)

27. พูระปิดตาชินุอุตตโม่ (ปี 2518)

28. เหรียญรุ่นุท์รัพูย์สินุ (ปี 2519) เฉพูาะเนืุ�อ เงินุ  

 นุวะ แลำะท์องแดง

29. พูระกริ�งพุูท์โธุ์อรหัง (ปี 2519)

30. เหรียญรุ่นุเราสู้ (ปี 2520)

31. รูปหล่ำอลูำกเสือชาวบ้านุ (ปี 2520)

32. เหรียญหล่ำอหลำวงปู่แหวนุ รุ่นุผ้ึ้าป่าลำอนุดอนุ  

 (ปี 2521)

33. เหรียญหลัำง ภปร.ใหญ่ (ปี 2521)

34. เหรียญม่หาลำาภ  (ปี 2521)

35. พูระกริ�งพุูท์ธุ์ปาฏิหาริย์ เมื่องงาย2 (ปี 2521)

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 30 หลวงปูิ�สิุม วัดถ้ำำ�าผาปิล่อง ยอดนิิยม

1. เหรียญหนุ้าวัว รุ่นุแรก 

2. เหรียญห้าเหลีำ�ยม่ ปี 2515 

3. เหรียญเม่ตตา เนืุ�อท์องคุำา-เนืุ�อเงินุ ปี 2517 

4. เหรียญเม่ตตา เนืุ�อนุวะ ปี 2517 

5. เหรียญเม่ตตา กะไหล่ำท์อง กะไหล่ำเงินุ ปี 2517 

6. เหรียญเม่ตตา เนืุ�อท์องแดง ปี 2517 

7. เหรียญเจัดีย์พุูท์ธุ์คุยา วัดสันุติธุ์รรม่ ปี 2517   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

8. เหรียญข้าวหลำาม่ตัด ปี 2517 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

9. เหรียญม่หาลำาโภ ปี 2517 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

10. เหรียญเสม่า 12.00 นุ. ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

11. เหรียญบ่อนุำ�ามั่นุฝาง ปี 2517 

12. เหรียญกลำม่เล็ำก (เม็่ดกระดุม่) ปี 2517

13. เหรียญเสม่านุาคูุ่ สิท์ธุ์ัตโถี ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

14. เหรียญยันุต์ดวงสิท์ธุ์ัตโถี ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

15. เหรียญวงค์ุเข็ม่ม่า ปี 2518 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

16. เหรียญพุูท์โธุ์ ปี 2518 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

17. เหรียญพูระนุาคุปรกราชาอุตตโม่  ปี 2518   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

18. เหรียญฉลำองเจัดีย์ ปี 2535 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

19. พูระรูปเหมื่อนุซุ้ม่กอ รุ่นุเม่ตตา ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

20. พูระปิดตาราชาอุตโม่ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

21. พูระปิดตาม่หาลำาโภ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

22. พูระกริ�งโพูธุ์ิญาณ -พูระชัยวัฒน์ุ ปี 2517   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

23. พูระกริ�งพุูท์ธุ์าจัาโร ปี 2532 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

24. รูปหล่ำอเหมื่อนุ ไม่่จัำากัดรุ่นุ ไม่่จัำากัดปีสร้าง 

25. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุเต็ม่องค์ุ รุ่นุแรก   

 พิูม่พ์ูเล็ำก-พิูม่พ์ูใหญ่ 

26. พูระผึ้งพุูท์ธุ์าจัาโร ปี 2517 

27. พูระเนืุ�อผึ้ง ไม่่จัำากัดรุ่นุ 

28. พูระผึ้งปิดตา รุ่นุเม่ตตา 

29. พูระปิดตา รุ่นุเจัริญสุข 

30. พูระผึ้งปิดตา รุ่นุอุดม่คุวาม่สุข 

31. ล็ำอกเก็ต ไม่่จัำากัดรุ่นุ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สุิริยันต์ั เชียงดาวี, หลง เชียงดาวี, สิิทธิิ� เชียงดาวี, นิวี ไชยปราการ, เจิ๊มส์ิ วัีดป่า
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โต๊๊ะท่ี่� 31 พระครูบูาจัินิต๊๊ะ วัดหนิองช้างคืนิ

1. ขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก  เนืุ�อเคุลืำอบดำา

2. รุ่นุแรก  เนืุ�อเคุลืำอบนุำ�าตาลำ

3. ขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก (ท์าท์อง) หลัำงม่ะอะอุ

4. ขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก พิูม่พ์ูเกศ์สั�นุ

5. ขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก พิูม่พ์ูเกศ์ยาว

6. ขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก พิูม่พ์ูตาโปนุ

7. ขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก พิูม่พ์ูหูติ�ง

8. พูระสังกัจัจัจัายน์ุ รุ่นุแรก

9. ขุนุช้างรุ่นุแรก พิูม่พ์ูใหญ่ ท์าท์อง 

10. ขุนุช้างรุ่นุแรก พิูม่พ์ูใหญ่ ไม่่ท์าท์อง  

11. ขุนุช้างรุ่นุแรก พิูม่พ์ูเล็ำก ท์าท์อง  

12. ขุนุช้างรุ่นุแรก พิูม่พ์ูเล็ำก ไม่่ท์าท์อง  

13. ขุนุช้าง รุ่นุสอง เนืุ�อธุ์รรม่ดา  

14. ขุนุช้าง รุ่นุสอง ชนิุดฝังตะกรุด

15. ขุนุช้าง รุ่นุสอง เนืุ�อก้นุคุรก  

16. ขุนุแผึ้นุ รุ่นุสอง ตะกรุดท์องคุำา

17. ขุนุแผึ้นุ รุ่นุสอง ตะกรุดเงินุ

18. ขุนุแผึ้นุ รุ่นุสอง เนืุ�อดำา

19. ขุนุแผึ้นุ รุ่นุสอง เนืุ�อธุ์รรม่ดา

20. ขุนุแผึ้นุ รุ่นุสอง เนืุ�อสองสี

21. หลำวงปู่ท์วด ออกวัดดอยขะม้่อ ท์าท์อง

22. หลำวงปู่ท์วด ออกวัดดอยขะม้่อ ไม่่ท์าท์อง

23. หลำวงปู่ท์วด รุ่นุสอง เนืุ�อดำา

24. หลำวงปู่ท์วด รุ่นุสอง เนืุ�อธุ์รรม่ดา

25. หลำวงปู่ท์วด รุ่นุสอง เนืุ�อก้นุคุรก

26. พูระปิดตา รุ่นุแรก พิูม่พ์ูใหญ่-จััม่โบ้  ท์าท์อง

27. พูระปิดตา รุ่นุแรก พิูม่พ์ูใหญ่-จััม่โบ้  ไม่่ท์าท์อง

28. พูระปิดตา รุ่นุแรก พิูม่พ์ูกลำาง

29. พูระปิดตา รุ่นุแรก พิูม่พ์ูเล็ำก

30. พูระปิดตา รุ่นุแรก พิูม่พ์ูจิั�ว

31. พูระปิดตา รุ่นุสอง เนืุ�อดำา

32. พูระปิดตา รุ่นุสอง เนืุ�อธุ์รรม่ดา

33. พูระปิดตา รุ่นุสอง เนืุ�อก้นุคุรก

34. พูระพิูม่พ์ู สม่เด็จัเกศ์เปลำวเพูลิำง

35. พูระพิูม่พ์ู กลีำบบัว

36. พูระพิูม่พ์ู ลีำลำา

37. พูระผึ้งรูปไข่ ยันุต์คุรอบจัักรวาลำ

38. พูระปิดตา ไม้่แกะ

39. ขุนุแผึ้นุบารมี่อนุาวิโลำ 1 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

40. ขุนุแผึ้นุบารมี่อนุาวิโลำ 2 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 32 พระคณาจิารย์จัิงหวัดลำาพูนิ 1

1. เหรียญพูระบรม่ธุ์าตุหริภุญไชย รุ่นุแรก ปี 2460

2. พูระกริ�งหริภุญไชย ปี 2512

3. เหรียญพูระธุ์รรม่โม่ลีำ กลำม่-ไข่ วัดพูระธุ์าตุหริภญุไชย   

 รุ่นุแรก ปี 2518

4. เหรียญพูระนุางจัาม่เท์วี รุ่นุแรก ปี 2512

5. เหรียญคุรูบาชุ่ม่ ไข่ใหญ่ เนืุ�อเงินุ (ตากลำม่)    

 ปี 2517

6. เหรียญคุรูบาชุ่ม่ ไข่ใหญ่ เนืุ�อเงินุ (ตาแตก)    

 ปี 2517

7. เหรียญคุรูบาชุ่ม่ ไข่ใหญ่ เนืุ�อท์องแดง    

 ไม่่จัำากัดบล็ำอก ปี 2517

8. เหรียญคุรูบาชุ่ม่ ไข่เล็ำก ไม่่จัำากัดเนืุ�อ ปี 2517

9. เหรียญคุรูบาชุ่ม่ ขวัญถุีง ไม่่จัำากัดเนืุ�อ ปี 2517

10. รูปหล่ำอคุรูบาชุ่ม่ รุ่นุแรก ปี 2520

11. เหรียญคุรูบาคุำาอ้าย วัดป่าเห็ว รุ่นุแรก ปี 2510

12. เหรียญคุรูบาคุำาอ้าย วัดป่าเห็ว รุ่นุสอง ปี 2515

13. เหรียญคุรูบาที์ม่ วัดจัาม่เท์วี ปี 2518

14. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดวังท์อง รุ่นุแรก ปี 2545

15. รูปหล่ำอคุรูบาอินุตา นัุ�งไหว้ วัดวังท์อง

16. ล็ำอกเก็ตคุรูบาอินุตา วัดวังท์อง ไม่่จัำากัดรุ่นุ

17. เหรียญเจ้ัาพู่อกู่ช้าง รุ่นุแรก ปี 2521

18. เหรียญเจ้ัาพู่อกู่ช้าง รุ่นุสอง ปี 2525

19. เหรียญเจ้ัาพู่อกู่ช้าง รุ่นุสาม่

20. เหรียญเจ้ัาพู่อกู่ช้าง รุ่นุสี�

21. พูระรอดแสงตา วัดม่หาวันุลำำาพููนุ

22. พูระรอดท์า่นุเจ้ัาคุุณญาณม่งคุลำ วัดม่หาวนัุลำำาพููนุ

23. พูระรอดปลุำกเสกอินุเดีย ปางสม่าธุ์ิ ปี 2518

24. พูระรอดปลุำกเสกอินุเดีย ปางม่ารวิชัย ปี 2518

25. พูระรอด รุ่นุ 1200 เนืุ�อนุวะโลำหะ ปี 2528

26. พูระรอด รุ่นุ 1200 เนืุ�อดินุ ปี 2528

27. พูระรอดหลัำง อ.คุรูบาอินุท์ร รุ่นุแรก     

 วัดสันุป่ายางหลำวง

28. พูระรอด กรุวัดช่างฆ้อง

29. เหรียญคุรูบาธุ์รรม่ชัย คุรูบาตุ้ย รุ่นุแรก    

 วัดสันุป่ายางหลำวง

30. เหรียญคุรูบาดวงจัันุท์ร์ วัดป่าเส้า รุ่นุแรก    

 ปี 2523

31. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดหนุองหมู่ ปี 2518

32. เหรียญคุรูบาสิงห์แก้ว วัดป่าขาม่ ปี 2537

33. เหรียญพูระดวงแก้ว วัดกอม่่วง รุ่นุแรก    

 ปี 2521

34. เหรียญคุรูบาคุำา วัดศ์รีดอนุชัย รุ่นุแรก ปี 2548

35. รูปหล่ำอฐานุเขียง คุรูบาคุำา วัดศ์รีดอนุตันุ    

 รุ่นุแรก ปี 2549

36. ล็ำอกเก็ต คุรูบาคุำา วัดศ์รีดอนุตันุ รุ่นุแรก ปี 2549

37. เหรียญพูระท์าม่หาชัย รุ่นุแรก

38. เหรียญคุรูบาคุำาวัง วัดท์าปลำาดุก รุ่นุแรก

39. เหรียญคุรูบาชื�นุ วัดดอยสารภี

40. เหรียญรุ่นุแรก คุรูบาอิ�นุแก้ว รตโนุ วัดทุ่์งหัวช้าง

41. เหรียญคุรูบาอิ�นุแก้ว รตโนุ วัดทุ่์งหัวช้าง    

 รุ่นุแก้วบารมี่  79 ปี 2561 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ  

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 33 พระคณาจิารย์จัิงหวัดลำาพูนิ 2

1. เหรียญคุรูบาพูรหม่ม่า รุ่นุแรก ปี 2500

2. รูปหล่ำอคุรุบาพูรหม่ม่า รุ่นุแรก ปี 2497

3. เหรียญคุรูบาพูรหม่ม่า รุ่นุสี�คุรูบา ปี 2509

4. เหรียญคุรูบาพูรหม่ม่า รุ่นุฮิ�ปปี� ปี 2512

5. เหรียญคุรูบาขาวปี  (สลีำห้ากิ�ง) รุ่นุแรก ปี 2497   

 (บล็ำอกนิุยม่)

6. เหรียญคุรูบาขาวปี (สลีำห้ากิ�ง) รุ่นุสอง ปี 2500

7. เหรียญคุรูบาขาวปี หันุข้างวัดบ้านุป๋วง ปี 2518  

8. เหรียญคุรูบาขาวปี ม่หาลำาภ ปี 2518

9. พูระผึ้งเกศ์า คุรูบาขาวปี ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

10. เหรียญคุรูบาชัยวงศ์าพัูฒนุา รุ่นุแรก บล็ำอกข้าวต้ม่

11. รูปหล่ำอคุรูบาชัยวงศ์าพัูฒนุา รุ่นุแรก ปี 2527

12. ล็ำอกเก็ตคุรูบาชัยวงศ์าพัูฒนุา ไม่่จัำากัดรุ่นุ

13. พูระผึ้งสี�เหลีำ�ยม่คุรูบาชัยวงศ์าพัูฒนุา รุ่นุแรก

14. เหรียญพูระเจ้ัาตาเขียว ท์รงสี�เหลีำ�ยม่แหวกม่่านุ   

 วัดบ้านุเหล่ำา

15. เหรียญพูระเจ้ัาตาเขียว ท์รงระฆัง ปี 2530

16. รูปหล่ำออุดกริ�ง พูระเจ้ัาตาเขียว ปี 2537

17. เหรียญคุรูบาศ์รี รุ่นุแรก บล็ำอกนิุยม่ วัดป่าบุก    

 ปี 2513

18. เหรียญคุรูบาศ์รี รุ่นุสอง ไม่่จัำากัดบล็ำอก

19. พูระกริ�งคุรูบาศ์รี วัดป่าบุก รุ่นุแรก ปี 2513

20. เหรียญคุรูบาเสาร์ วัดบ้านุก้อง รุ่นุแรก  

21. เหรียญคุรูบาสุรินุท์ร์ วัดศ์รีเตี�ย รุ่นุแรก ปี 2521

22. เหรียญพูระเจ้ัาสะเลีำยม่หวานุ รุ่นุแรก ปี 2528

23. เหรียญคุรูบาโถี วัดม่่วงโตนุ ปี 2514

24. เหรียญคุรูบาคุำา วัดดงหลำวง

25. เหรียญคุรูบาตุ่นุ วัดบ้านุล้ำอง รุ่นุแรก ปี 2538

26. เหรียญคุรูบาจ่ัอนุ วัดป่าตาลำ รุ่นุแรก ปี 2532

27. เหรียญคุรูบาคุำาอ้าย วัดสะปุ๋งนุ้อย รุ่นุแรก   

 ไม่่จัำากัดบล็ำอก

28. เหรียญคุรูบาอินุท์วงศ์์ วัดป่าวางอินุท์นิุนุ รุ่นุแรก

29. เหรียญคุรูบาขัติยะ วัดป่าเหียง ป่าซาง รุ่นุแรก   

 ปี 2513

30. เหรียญคุรูบาหวันุ วัดป่าเหียง ป่าซาง ปี 2521

31. เหรียญคุรูบาแสง วัดร่องช้าง รุ่นุแรก ปี 2521

32. เหรียญคุรูบาเมื่อง วัดบ้านุปาง รุ่นุแรก ปี 2521

33. เหรียญคุรูบาศ์รีนุวลำ วัดช้างคุำ�า ป่าซาง รุ่นุแรก   

 ปี 2519

34. เหรียญกริ�งวชิรป่าซาง หล่ำอโบราณ  ปี  2512

35. เหรียญกริ�งวชิรป่าซาง รุ่นุแรก

36. เหรียญคุรูบาบุญหลำง คุรูบาจัันุทิ์ม่า ป่าซาง

37. เหรียญคุรูบาบุญปั�นุ วัดธุ์รรม่สังเวช รุ่นุแรก

38. เหรียญคุรูบาธุ์รรม่วุฒิ วัดป่าซางพูานิุช รุ่นุแรก   

 ปี 2511

39. เหรียญคุรูบาดี วัดดอนุหลำวง ป่าซาง ปี 2518

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 34 พระคณาจิารย์จัิงหวัดลำาพูนิ 3

1. เหรียญคุรูบาคุำาจัันุท์ร์ วัดหนุองซิว รุ่นุแรก ปี  2522

2. เหรียญคุรูบาคุำาจัันุท์ร์ วัดหนุองซิว รุ่นุพิูเศ์ษ  ปี 2522

3. รูปหล่ำออุดกริ�งคุรูบาคุำาจัันุท์ร์ วัดหนุองซิว รุ่นุแรก  

 ปี 2522

4. พูระปิดตาคุรูบาคุำาจัันุท์ร์ วัดหนุองซิว รุ่นุแรก ปี  2522

5. เหรียญพูระนุาคุปรกจ้ัอยคุรูบาคุำาจัันุท์ร์ วัดหนุองซิว   

 รุ่นุแรก ปี 2522

6. พูระผึ้งสิวลีำ ยืนุ คุรูบาคุำาจัันุท์ร์ วัดหนุองซิว    

 รุ่นุแรก ปี 2522

7. พูระผึ้งคุรูบาคุำาจัันุท์ร์ วัดหนุองซิว รุ่นุแรก ปี  2522

8. รูปถ่ีาย (ล็ำอกเก็ต) คุรูบาคุำาจัันุท์ร์ วัดหนุองซิว   

 รุ่นุแรก  

9. เหรียญคุรูบาคุำาปันุ วัดหนุองจัาง รุ่นุแรก ปี 2520

10. เหรียญคุรูบาบุญท์า วัดสันุป่าเหียง รุ่นุแรก   

 ปี 2527

11. เหรียญคุรูบาขันุแก้ว รุ่นุแรก ปี 2520

12. รูปหล่ำอคุรูบาขันุแก้ว รุ่นุแรก ปี 2525

13. เหรียญคุรูบาขันุแก้ว รุ่นุสอง ปี 2526

14. เหรียญขวัญถุีงโภคุท์รัพูย์ คุรูบาขันุแก้ว    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

15. เหรียญนุาคุปรกนิุราศ์ภัย คุรูบาขันุแก้ว ไม่่จัำากัดรุ่นุ

16. พูระผึ้งพิูม่พ์ูเตารีด  คุรูบาขันุแก้ว  ไม่่จัำากัดบล็ำอก   

 ปี 2521

17. พูระผึ้งสม่เด็จั คุรูบาขันุแก้ว ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู ปี  2524

18. เหรียญกลีำบบัว คุรูบาขันุแก้ว ปี 2525

19. เหรียญเสม่า รุ่นุพิูเศ์ษ คุรูบาขันุแก้ว ปี 2525

20. เหรียญอาร์ม่ พูระเจ้ัาแดง คุรูบาขันุแก้ว ปี 2526

21. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ รุ่นุแรก ปี 2533

22. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ รุ่นุสอง (หยดนุำ�า)

23. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ รุ่นุแรก ปี 2537

24. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ    

 รุ่นุสร้างโรงพูยาบาลำบ้านุธุ์ิ ปี 2539

25. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ รุ่นุฉลำองพัูดยศ์

26. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ รุ่นุหม่ดห่วง    

 ปี 2541

27. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ รุ่นุสร้างวิหาร   

 ปี 2545

28. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ รุ่นุสม่ปรารถีนุา  

 (ใบโพูธุ์ิ�)

29. พูระผึ้ง-เกศ์าคุรูเหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ    

 รุ่นุแรก

30. พูระสม่เด็จั เพูชรหนุ้าทั์�งเหรียญคุรูบาอินุตา    

 วัดห้วยไซ 

31. เหรียญคุรูบาอินุตา วัดห้วยไซ รุ่นุสร้างวิหาร     

 วัดโป่งช้างคุต ปี 2537

32. พูระขุนุแผึ้นุ กรุห้วยไซ

33. พูระขุนุพูลำนัุ�ง พิูม่พ์ูรัศ์มี่ กรุห้วยไซ

34. พูระขุนุพูลำยืนุ พิูม่พ์ูรัศ์มี่ กรุห้วยไซ

35. พูระลืำอหนุ้ายักษ์ กรุห้วยไซ

36. พูระซุ้ม่ขุนุตาลำ กรุห้วยไซ

37. พูระผึ้งคุรูบาดวงดี กรุห้วยไซ

38. พูระกรุห้วยไซ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

39. เหรียญคุรูบาอูปแก้ว วัดป่าลำานุ รุ่นุแรก

40. พูระเจ้ัาสัวเนืุ�อคุรูบาสุข วัดป่าซางนุ้อย

41. รูปหล่ำอคุรูบาสุข วัดป่าซางนุ้อย รุ่นุ 1

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 35 พระคณาจิารย์จัิงหวัดเช่ยงใหม่ 1

1. พูระกริ�งนุเรศ์วรเมื่องงาย ปี 2512

2. พูระชัยวัฒน์ุนุเรศ์วรเมื่องงาย ปี 2512

3. พูระรอด วัดพูระสิงห์ ปี 2496 พิูม่พ์ูใหญ่หูขีด

4. พูระรอด วัดพูระสิงห์ ปี  2496 พิูม่พ์ูหนุ้าหนูุใหญ่

5. พูระรอด วัดพูระสิงห์ ปี 2496 พิูม่พ์ูหนุ้าหนูุเล็ำก

6. พูระรอด วัดพูระสิงห์ ปี 2496 พิูม่พ์ูใหญ่

7. พูระรอด วัดพูระสิงห์ ปี 2496 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

8. พูระรอดชัยพูระเกียรติ ก้นุเลำข 5 ไม่่จัำากัดสี

9. หลำวงปู่ท์วด วัดพูระสิงห์ พิูม่พ์ูใหญ่ ฐานุพูระบาท์

10. หลำวงปู่ท์วด วัดพูระสิงห์ พิูม่พ์ูใหญ่ ฐานุบัว

11. หลำวงปู่ท์วด วัดพูระสิงห์ พิูม่พ์ูจิั�ว

12. หลำวงปู่ท์วด วัดพูระสิงห์ พิูม่พ์ูเล็ำก

13. หลำวงปู่ท์วด วัดพูระสิงห์ พิูม่พ์ูกลำาง

14. พูระร่วง วัดพูระสิงห์ หลัำงแบบ

15. พูระร่วง วัดพูระสิงห์ หลัำงรางป่นุ

16. เหรียญพูระนุเรศ์วร เมื่องงาย ปี 2512

17. เหรียญพูระเจ้ัากาวิลำะ ปี 2512

18. เหรียญพูระเจ้ัาตากสินุ ปี 2512

19. พูระประจัำาวันุหลำวงพู่อจัาด ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

20. พูระอุปคุุต วัดพูระสิงห์ ปี 2512

21. พูระสม่เด็จั วัดพูระสิงห์วรม่หาวิหาร ปี 2516    

 พิูม่พ์ูสม่าธุ์ิ

22. พูระสม่เด็จั วัดพูระสิงห์วรม่หาวิหาร ปี 2516    

 พิูม่พ์ูคุรูบาเจ้ัาศ์รีวิชัย

23. เหรียญคุรูบาแก้ว วัดดอยโม่คุคัุลำลำาน์ุ   

 รุ่นุแรก เต็ม่องค์ุ

24. เหรียญคุรูบาแก้ว วัดดอยโม่คุคัุลำลำาน์ุ  

 รุ่นุแรก คุร้�งองค์ุ

25. รูปหล่ำออุดกริ�งคุรูบาแก้ว วัดดอยโม่คุคัุลำลำาน์ุ    

 รุ่นุแรก คุร้�งองค์ุ

26. รูปหล่ำออุดกริ�งคุรูบาแก้ว วัดดอยโม่คุคัุลำลำาน์ุ    

 รุ่นุแรก  

27. เหรียญคุรูบาธุ์รรม่ชัย วัดท์าทุ่์งหลำวง

28. เหรียญหนุ้าวัว พูระอาจัารย์ตื�อ

29. เหรียญรุ่นุแรก พูระอาจัารย์ตื�อ ไม่่จัำากัดบล็ำอก

30. เหรียญพูระคุรูญาณวิเชียร รุ่นุแรก วัดจัอม่คีุรี   

 อ.เชียงดาว

31. เหรียญเสม่า วัดสวนุดอก รุ่นุแรก

32. เหรียญสาม่กษัตริย์ เชียงใหม่่

33. เหรียญหลำวงพู่อสิริจัันุโท์ วัดเจัดีย์หลำวง

34. เหรียญพูระอาจัารย์มั่�นุ วัดเจัดีย์หลำวง รุ่นุงาม่เอก

35. เหรียญพูระอาจัารย์มั่�นุ วัดเจัดีย์หลำวง รุ่นุสุบินุนิุมิ่ต

36. เหรียญระฆังรุ่นุแรก คุรูบาใจัม่า วัดทุ่์งจัำาลำอง    

 อ.ฝาง ปี 2526

37. เหรียญรุ่นุแรก หลำวงปู่ท์อง สิริม่งฺคุโลำ ปี 2511

38. เหรียญรุ่นุแรก หลำวงปู่ท์อง สิริม่งฺคุโลำ ปี 2513

39. เหรียญรุ่นุแรก หลำวงปู่ท์อง สิริม่งฺคุโลำ ปี 2518

กรรมการรับและตััดสิินพระ
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โต๊๊ะท่ี่� 36 พระคณาจิารย์จัิงหวัดเช่ยงใหม่ 2

1. เหรียญคุรูบาอินุสม่ สุม่โนุ วัดทุ่์งนุ้อย รุ่นุแรก

2. เหรียญพูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต รุ่นุแรก

3. เหรียญพูระนุเรศ์วร ตองโข่ รุ่นุแรก

4. พูระกริ�งเอกาท์ศ์รถี วัดพัูนุอ้นุ ปี 2513

5. เหรียญชัยวัฒน์ุเอกาท์ศ์รถี วัดพัูนุอ้นุ ปี  2513

6. พูระรอดนิุรันุตราย  วัดพัูนุอ้นุ  พิูม่พ์ูใหญ่  ปี  2513

7. พูระรอดนิุรันุตราย วัดพัูนุอ้นุ พิูม่พ์ูเล็ำก ปี 2513

8. พูระกริ�งพุูท์ธุ์ชินุราช วัดพัูนุอ้นุ ปี 2513

9. เหรียญพูระพุูท์ธุ์วัดดับภัย เนืุ�อท์องแดง รุ่นุแรก

10. เหรียญพูระพุูท์ธุ์วัดดับภัย เนืุ�อนุวโลำหะ รุ่นุแรก

11. เหรียญท้์าวเวสสุวรรณ วัดเจัดียสถีานุ ปี 2519   

 ศิ์ษย์ร่วม่สร้าง (ยักษ์ใหญ่)

12. เหรียญท้์าวเวสสุวรรณ วัดเจัดียสถีานุ ปี 2523   

 ศิ์ษย์ร่วม่สร้าง (ยักษ์เล็ำก)

13. เหรียญรุ่นุแรก คุรูบาสิงห์แก้ว วัดปางกอง

14. เหรียญหลำวงปู่โต๊ะ วัดพูระธุ์าตุสบฝาง ปี 2522

15. พูระผึ้งปิดตา วัดชัยม่งคุลำ รุ่นุแรก

16. พูระกริ�ง คุรูบาอินุสม่ วัดทุ่์งนุ้อย รุ่นุแรก

17. พูระผึ้งข้าวเย็นุ คุรูบาอินุสม่ วัดทุ่์งนุ้อย รุ่นุแรก

18. เหรียญรุ่นุแรกหลำวงปู่ท์องบัว วัดโรงธุ์รรม่ฯ    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

19. รูปหล่ำอรุ่นุแรกหลำวงปู่ท์องบัว วัดโรงธุ์รรม่ฯ  

20. ล็ำอกเก็ตหลำวงปู่ท์องบัว ไม่่จัำากัดรุ่นุ

21. พูระผึ้งสม่เด็จัหลำวงปู่ท์องบัว ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

22. คุชสีห์รุ่นุแรกหลำวงปู่ท์องบัว วัดโรงธุ์รรม่ฯ

23. พูระกริ�งตันุติกโร 88 หลำวงปู่ท์องบัว   

 วัดโรงธุ์รรม่สามั่คุคีุ ปี 2553 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

24. พูระผึ้งสม่เด็จัเนืุ�อว่านุยา รุ่นุแรก หลำวงปู่ท์องบัว  

 วัดโรงธุ์รรม่สามั่คุคีุ หลัำงยันุต์เฑาะว์ ปี 2517

25. พูระผึ้งนุาคุปรกเนืุ�อว่านุยา หลำวงปู่ท์องบัว   

 วัดโรงธุ์รรม่สามั่คุคีุ หลัำงปั�ม่ 11 ก.พู.17

26. พูระผึ้งปิดตา หลัำงเหรียญ  25 สต. หลำวงปู่ท์องบัว  

 วัดโรงธุ์รรม่สามั่คุคีุ ปี 2553

27. เหรียญพัูดยศ์ หลำวงปู่ท์องบัว วัดโรงธุ์รรม่สามั่คุคีุ   

 ปี 2548 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

28. เหรียญเสม่า พุูท์ธุ์ิม่งคุลำ หลำวงปู่ท์องบัว   

 วัดโรงธุ์รรม่สามั่คุคีุ ปี 2553 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

29. หลำวงพู่อคูุณ วัดพัูนุอ้นุ พิูม่พ์ูขุนุแผึ้นุ    

 หลัำงนัุ�งเต็ม่องค์ุ ปี 2522

30. หลำวงพู่อคูุณ วัดพัูนุอ้นุ พิูม่พ์ูขุนุแผึ้นุ   

 หลัำงรูปเหมื่อนุ ปี 2523

31. หลำวงพู่อคูุณ วัดพัูนุอ้นุ พิูม่พ์ูพูระปิดตา    

 ปี 2522-2523

32. หลำวงพู่อคูุณ วัดพัูนุอ้นุ รูปเหมื่อนุหลำวงพู่อคูุณ   

 นัุ�งยอง พิูม่พ์ูสี�เหลีำ�ยม่ ปี 2523

33. หลำวงพู่อคูุณ วัดพัูนุอ้นุ รูปเหมื่อนุไข่คุร้�งองค์ุ    

 ปี 2523  

34. หลำวงพู่อคูุณ วัดพัูนุอ้นุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู ปี 2523

35. เหรียญพูระธุ์าตุดอยสะเก็ด วัดจัอม่ศ์รีปิยาราม่   

 ปี 2511

36. เหรียญหลำวงปู่ท์อง  สิริมั่งคุโลำ รุ่นุแรก ปี 2511

37. เหรียญคุรูบาวัดเมื่องก๋าย เนืุ�อเงินุ

38. เหรียญคุรูบาวัดเมื่องก๋าย ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 37 พระคณาจิารย์ภาคเหนืิอ 1

1. พูระผึ้งคุรูบาผึ้าผ่ึ้า รุ่นุแรก

2. พูระผึ้งคุรูบาผึ้าผ่ึ้า รุ่นุแรก (หลัำงพูานุ)

3. พูระผึ้งคุรูบาผึ้าผ่ึ้า รุ่นุแรก (หลัำงยันุต์)

4. พูระกริ�งชัยสงคุราม่ คุรูบาผึ้าผ่ึ้า รุ่นุแรก

5. เหรียญอุปคุุต วัดอม่ราวาส

6. เหรียญคุรูบาสม่ วัดโป่งกว๋าว รุ่นุแรก

7. พูระปิดตาปุ้ม่ปุ้ย คุรูบาสม่ วัดโป่งกว๋าว

8. เหรียญคุรูบาคุำาปันุ วัดสันุโป่ง รุ่นุแรก รูปไข่   

  บล็ำอกนิุยม่ (ไข่ปลำา)

9. เหรียญคุรูบาคุำาปันุ วัดสันุโป่ง รุ่นุแรก รูปไข่    

 บล็ำอกธุ์รรม่ดา

10. เหรียญคุรูบาคุำาปันุ วัดสันุโป่ง รุ่นุแรก กลำม่

11. รูปหล่ำอรูปเหมื่อนุอาจัารย์มั่�นุ วัดสันุโป่ง รุ่นุแรก  

12. รูปเหมื่อนุรูปโพูธุ์ิ� คุรูบาคุำาปันุ รุ่นุแรก

13. พูระปิดตาคุรูบาคุำาปันุ วัดสันุโป่ง รุ่นุแรก

14. เหรียญคุรูบาคุำาปั�นุ วัดร้องคุุ้ม่ รุ่นุแรก

15. พูระกริ�งเศ์รษฐีล้ำม่ลุำก คุรูบาคุำาปั�นุ วัดร้องขุ้ม่

16. พูระชัยวัฒน์ุเศ์รษฐีล้ำม่ลุำก คุรูบาคุำาปั�นุ วัดร้องขุ้ม่

17. เหรียญพูระธุ์าตจัอม่ท์อง รุ่นุแรก รูปไข่ใหญ่

18. เหรียญพูระธุ์าตจัอม่ท์อง รุ่นุแรก รูปไข่เล็ำก

19. เหรียญรุ่นุแรก ไม่่จัำากัดเนืุ�อ คุรูบาอินุถีา   

 วัดยั�งเมิ่นุ

20. ล็ำอกเก็ตรุ่นุแรก คุรูบาอินุถีา วัดยั�งเมิ่นุ

21. เหรียญคุรูบาดวงดี วัดบ้านุฟ่อนุ รุ่นุแรก

22. ล็ำอกเก็ตคุรูบาดวงดี วัดบ้านุฟ่อนุ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

23. เหรียญหล่ำอโบราณ รุ่นุเจ้ัาสัวดวงดี ปี 2558    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

24. เหรียญโภคุท์รัพูย์ รุ่นุเจ้ัาสัวดวงดี ปี 2558    

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

25. เหรียญนุาคุปรก รุ่นุเจ้ัาสัวดวงดี ปี 2558   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

26. เหรียญเลืำ�อนุสม่ณศั์กดิ�  คุรูบาดวงดี วัดบ้านุฟ่อนุ   

 เนืุ�อท์องคุำา - เนืุ�อเงินุ

27. เหรียญเลืำ�อนุสม่ณศ์กัดิ�  คุรูบาดวงด ี วัดบ้านุฟ่อนุ   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

28. เหรียญพูระพูรหม่ ประท์านุพูร คุรูบาดวงดี    

 วัดบ้านุฟ่อนุ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

29. เหรียญเสม่าชินุบัญชร คุรูบาดวงดี วัดบ้านุฟ่อนุ   

 เนืุ�อเงินุลำงยา 3 สี

30. เหรียญเสม่าชินุบัญชร คุรูบาดวงดี วัดบ้านุฟ่อนุ   

 เนืุ�อเงินุลำงยา 2 สี

31. เหรียญเสม่าชินุบัญชร คุรูบาดวงดี วัดบ้านุฟ่อนุ   

 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

32. เหรียญพูระยาพิูชัยดาบหัก รุ่นุแรก

33. เหรียญคุรูบาราศี์ โชติโก ตุ๊เสือดาว รุ่นุแรก  

 ปี 2518

34. พูระกริ�ง เชียงดาว รุ่นุแรก คุรูบาราศี์ โชติโก    

 ปี  2518

35. เหรียญคุรูบาจัันุท์ร์แก้ว วัดศ์รีสว่าง (วัวลำาย)    

 รุ่นุแรก ปี 2540

36. ฤาษีวัวลำาย  คุรูบาจัันุท์ร์แก้ว วัดศ์รีสว่าง (วัวลำาย)  

37. เหรียญรุ่นุแรก คุรูบาจัง วัดศ์รีสว่าง (วัวลำาย)

38. เหรียญรุ่นุ 2 คุรูบาจัง วัดศ์รีสว่าง (วัวลำาย)

39. เหรียญพูระธุ์าตุ ดอยสะเก็ด ปี 2511

40. เหรียญคุรูบาตา วัดแม่่ฮ้อยเงินุ ปี 2527

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 38 พระคณาจิารย์ภาคเหนืิอ 2

1. รูปหล่ำอรุ่นุแรก คุรูบาอินุท์จัักรรักษา    

 วัดนุำ�าบ่อหลำวง ปี 2516

2. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ คุรูบาอินุท์จัักรรักษา    

 วัดนุำ�าบ่อหลำวง ปี 2521

3. เหรียญคุรูบาอินุแก้ว วัดป่าแงะ รุ่นุแรก สี�เหลีำ�ยม่

4. เหรียญคุรูบาอินุแก้ว วัดป่าแงะ รุ่นุแรก รูปไข่

5. ล็ำอกเก็ตคุรูบาอินุแก้ว วัดป่าแงะ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

6. เหรียญคุรูบาคุำาเหม่ย ไชยปราการ รุ่นุแรก

7. เหรียญคุรูบาสิท์ธิุ์ วัดปางต้นุเดื�อ รุ่นุแรก

8. รูปหล่ำอคุรูบาสิท์ธิุ์ วัดปางต้นุเดื�อ รุ่นุแรก

9. เหรียญคุรูบาคุำาหล้ำา  เดชปัญโญ รุ่นุแรก วัดป่าลำานุ   

 ปี  2524

10. เหรียญคุรูบานุ้อย วัดบ้านุปง รุ่นุแรก

11. รูปหล่ำอโบราณ คุรูบานุ้อย วัดบ้านุปง รุ่นุแรก

12. เหรียญคุรูบาคุำาตันุ วัดสันุท์รายหลำวง รุ่นุแรก    

 ปี 2513

13. เหรียญคุรูบาอุ่นุ อรุโณ วัดป่าแดง รุ่นุแรก    

 ปี 2517

14. เหรียญคุรูบาบุญชุ่ม่ โพูธิุ์โก ออกวัดร่ม่หลำวง    

 ปี 2519

15. พูระกริ�งรูปแรก คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

16. เหรียญรุ่นุแรก  คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

17. ล็ำอกเก็ต รุ่นุแรก  (ฉากฟ้า) คุรูบาจัันุท์ร์  วัดนุำ�าแป้ง

18. รูปหล่ำอ รุ่นุแรก คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

19. ขุนุแผึ้นุ รุ่นุแรก คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

20. พูญาลิำงลำม่ รุ่นุแรก คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

21. เหรียญหล่ำอ รุ่นุแรก คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

22. ฤาษีบังภัย รุ่นุแรก คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

23. เหรียญรุ่นุเม่ตตาบารมี่ รุ่นุแรก คุรูบาจัันุท์ร์    

 วัดนุำ�าแป้ง

24. พูระผึ้งขุนุแผึ้นุ คุรูบาจัันุท์ร์ รุ่นุเม่ตตาบารมี่

25. เหรียญท้์าวเวสสุวรรณ รุ่นุจัาตุม่หาราชิกา

26. เหรียญเม็่ดแตงท้์าวเวสสุวรรณ  รุ่นุจัาตุม่หาราชิกา

27. เหรียญท้์าวเวชสุวรรณ รุ่นุชนุะม่าร

28. เหรียญหันุข้าง คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง รุ่นุพิูเศ์ษ   

 ปอยหลำวง 59

29. พูระปิดตาบุญส่ง คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

30. พูระปิดตาม่โนุม่หาลำาภ คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

31. พูระปิดตาอุดม่ท์รัพูย์ คุรูบาจัันุท์ร์ วัดนุำ�าแป้ง

32. เหรียญพูระสิงห์ปาย วัดศ์รีดอนุชัย ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

33. รูปเหมื่อนุปั�ม่ รุ่นุแรก พูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต    

 วัดปากกอง ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 39 พระคณาจิารย์อำาเภอสัุนิปิ�าต๊อง

1. คุรูบาบุญปั�นุ วัดร้องซุ้ม่ พูระกริ�งเศ์รษฐีล้ำม่ลุำกรุ่นุแรก ปี 2543

2. คุรูบาบุญปั�นุ วัดร้องซุ้ม่ เหรียญรุ่นุแรก ปี 2537

3. คุรูบาบุญปั�นุ วัดร้องซุ้ม่ รูปหล่ำอรุ่นุแรก ปี 2533

4. คุรูบาบุญปั�นุ วัดร้องซุ้ม่ ขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก ปี 2539

5. คุรูบาบุญปั�นุ วัดร้องซุ้ม่ พูระผึ้งราหูรุ่นุแรก ปี 2538 (ไม่่จัำากัดสี)

6. คุรูบาอินุ วัดฟ้าหลัำ�ง เหรียญรุ่นุแรก ปี 2519

7. คุรูบาอินุ วัดฟ้าหลัำ�ง พูระผึ้งเกศ์า รุ่นุแรก ปี 2533

8. คุรูบาอินุ วัดฟ้าหลัำ�ง พูระกริ�งฟ้าหลัำ�ง รุ่นุแรก (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ) ปี 2539

9. คุรูบาอินุ วัดฟ้าหลัำ�ง เหรียญไจัยะเบงชร (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ) ปี 2545

10. คุรูบาอินุ วัดฟ้าหลัำ�ง เหรียญตัดรุ้ง (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ) ปี 2545

11. คุรูบาดวงจัันุท์ร์ วัดม่ะกับตอง เหรียญรุ่นุแรก (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)

12. คุรูบาดวงจัันุท์ร์ วัดม่ะกับตอง ล็ำอกเก็ตรุ่นุแรก (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)

13. คุรูบาดวงจัันุท์ร์ วัดม่ะกับตอง พูญากระต่ายเผืึ้อก รุ่นุแรก ไม้่แกะ

14. คุรูบาดวงจัันุท์ร์ วัดม่ะกับตอง พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ 5 ไตรม่าส (ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู)

15. คุรูบาดวงจัันุท์ร์ วัดม่ะกับตอง เหรียญหล่ำอรุ่นุแรก อม่ม่ริสสโชคุ (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)

16. คุรูบากองคุำา วัดดอนุเปา เหรียญรุ่นุแรก

17. คุรูบากองคุำา วัดดอนุเปา สีผ้ึ้�งอิ�นุไม้่แกะ (ไม่่จัำากัดศิ์ลำป์)

18. คุรูบากองคุำา วัดดอนุเปา ยันุต์เหยียบ (ไม่่จัำากัดลำายมื่อ)

19. คุรูบากองคุำา วัดดอนุเปา ล็ำอคุเก็ตไม่่จัำากัดรุ่นุ (ก่อนุปี 2550)

20. คุรูบากองคุำา วัดดอนุเปา ผ้ึ้ายันุต์หนูุกินุนุม่แม่ว ปี 2534

21. คุรูบาต๋า วัดทุ่์งเศ์รษฐี (อุโบสถีบ้านุเหล่ำา) เหรียญรุ่นุแรก ปี 2522

22. คุรูบาต๋า วัดทุ่์งเศ์รษฐี (อุโบสถีบ้านุเหล่ำา) ผ้ึ้ายันุต์ม้่าเสพูนุาง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

23. คุรูบาเต่า วัดทุ่์งเศ์รษฐี (อุโบสถีบ้านุเหล่ำา) ผ้ึ้ายันุต์ม้่าเสพูนุาง ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

24. คุรูบาเต่า วัดทุ่์งเศ์รษฐี (อุโบสถีบ้านุเหล่ำา) พูระผึ้งขุนุแผึ้นุ ไม่่จัำากัดรุ่นุ

25. ท้์าวเวสสุวรรณ ยักษ์จิั�ว วัดหางดง (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

***** มีรายการต่อหน�าถั่ดไป >>>>>



26. พูระปิดตาโชคุดี วัดประสาท์ธุ์รรม่

27. เหรียญรุ่นุแรก พูระคุรูบุญญาภินัุนุท์์ วัดกำาแพูงงาม่

28. เหรียญพูระธุ์าตุเจ้ัาจัอม่ท์อง วัดพูระธุ์าตุศ์รีจัอม่ท์อง รุ่นุแรก (ไข่ใหญ่) ปี 2497

29. เหรียญพูระธุ์าตุเจ้ัาจัอม่ท์อง วัดพูระธุ์าตุศ์รีจัอม่ท์อง รุ่นุแรก (ไข่เล็ำก) ปี 2497

30. หลำวงปู่ท์อง วัดพูระธุ์าตุศ์รีจัอม่ท์อง เหรียญรุ่นุแรก (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ) ปี 2511

31. หลำวงปู่ท์อง วัดพูระธุ์าตุศ์รีจัอม่ท์อง ลูำกอม่กริ�งท์าท์อง (ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู)

32. หลำวงปู่แก้ว วัดดอยโม่คุคัุลำลำานุ เหรียญรุ่นุแรก ปี 2518 เต็ม่องค์ุ

33. หลำวงปู่แก้ว วัดดอยโม่คุคัุลำลำานุ เหรียญรุ่นุแรก ปี 2518 คุร้�งองค์ุ

34. หลำวงปู่แก้ว วัดดอยโม่คุคัุลำลำานุ พูระผึ้งนุางกวัก (โพูธุ์ิ�ชื�นุ)

35. คุรูบาตั�นุ สำานัุกสงฆ์ม่่อนุปู่อิ�นุ เหรียญรุ่นุแรก (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ)

36. คุรูบาตั�นุ สำานัุกสงฆ์ม่่อนุปู่อิ�นุ ล็ำอคุเก็ต (ไม่่จัำากัดรุ่นุ)

37. คุรูบาตั�นุ สำานัุกสงฆ์ม่่อนุปู่อิ�นุ พูระกริ�ง (ไม่่จัำากัดรุ่นุ)

38. คุรูบาตั�นุ สำานัุกสงฆ์ม่่อนุปู่อิ�นุ ยักษ์วัดดอย รุ่นุแรก 
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โต๊๊ะท่ี่� 39 พระคณาจิารย์อำาเภอสัุนิปิ�าต๊อง

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 40 พระคณาจิารย์อำาเภอสุารภ่ ยอดนิิยม

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

1. เหรียญ รุ่นุแรก พูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต วัดปากกอง บล็ำอกนิุยม่ หัวกลำม่

2. เหรียญ รุ่นุแรก พูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต วัดปากกอง บล็ำอกนิุยม่ หัวแบนุ

3. เหรียญ รุ่นุแรก พูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต วัดปากกอง บล็ำอก S ขีด

4. เหรียญ รุ่นุแรก พูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต วัดปากกอง บล็ำอก ขอบขีด

5. เหรียญ รุ่นุสอง พูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต วัดปากกอง เนืุ�อท์องฝาบาตร

6. เหรียญ รุ่นุสอง พูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต วัดปากกอง เนืุ�อกะไหล่ำท์อง

7. เหรียญ รุ่นุสาม่ พูระคุรูสิริธุ์รรม่โฆษิต วัดปากกอง

8. พูระผึ้งอัฐิ คุรูบาสม่ วัดป่าแดด

9. พูระผึ้งอิท์ธุ์ิเจั คุรูบาสิงห์แก้ว วัดปากกอง พิูม่พ์ูสม่เด็จัสิงหนุ้�ง ปี 2496

10. ลูำกอม่เกศ์า รุ่นุแรก คุรูบาสิงห์แก้ว วัดปากกอง

11. ลูำกอม่เกศ์า รุ่นุสอง คุรูบาสิงห์แก้ว วัดปากกอง

12. ลูำกอม่เกศ์า รุ่นุสาม่ คุรูบาสิงห์แก้ว วัดปากกอง

13. วัวธุ์นูุ ปู้ฝนุแสนุห่า วัดปากกอง ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

14. เหรียญ รุ่นุแรก คุรูบาคุำาตั�นุ วัดดอนุจืันุ เนืุ�อเงินุ ปี 2518

15. เหรียญ รุ่นุแรก คุรูบาคุำาตั�นุ วัดดอนุจืันุ เนืุ�อนุวะ ปี 2518 

16. เหรียญ รุ่นุแรก คุรูบาคุำาตั�นุ วัดดอนุจืันุ เนืุ�อท์องแดงกะไหล่ำท์อง ปี 2518

17. เหรียญ รุ่นุแรก คุรูบาคุำาตั�นุ วัดดอนุจืันุ เนืุ�อตะกั�ว ปี 2518

18. เหรียญ รุ่นุแรก คุรูบาคุำาตั�นุ วัดดอนุจืันุ เนืุ�อท์องแดง ปี 2518

19. พูระผึ้งเกศ์า คุรูบาคุำาตั�นุ วัดดอนุจืันุ รุ่นุแรก

20. พูระปิดตาญาณวิภาคุ คุรูบาคุำาตั�นุ วัดดอนุจืันุ เนืุ�อเงินุ ปี 2518

21. พูระปิดตาญาณวิภาคุ คุรูบาคุำาตั�นุ วัดดอนุจืันุ เนืุ�อนุวะ ปี 2518

22. เหรียญ รุ่นุแรก คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง บล็ำอกหูขีด

23. เหรียญ รุ่นุแรก คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง บล็ำอกธุ์รรม่ดา

24. พูระผึ้งสีวลีำ คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง สาม่เหลีำ�ยม่เล็ำก

25. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง สี�เหลีำ�ยม่เล็ำก

***** มีรายการต่อหน�าถั่ดไป >>>>>



โต๊๊ะท่ี่� 40 พระคณาจิารย์สุารภ่ ยอดนิิยม

26. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง สาม่เหลีำ�ยม่เล็ำก

27. ล็ำอกเก็ต รุ่นุแรก คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง

28. พูระผึ้งปิดตาจัตุรพูร คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง พิูม่พ์ูหกเหลีำ�ยม่ ปี 2520

29. พูระผึ้งปิดตาจัตุรพูร คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง พิูม่พ์ูโคุ้งกลำาง ปี 2520

30. พูระผึ้งปิดตาจัตุรพูร คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง พิูม่พ์ูจิั�ว ปี 2520

31. พูระผึ้งปิดตาจัตุรพูร คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง พิูม่พ์ูสี�เหลีำ�ยม่หลัำงต้นุไท์ร

32. เหรียญจัตุรพูร คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง 2 ก ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

33. เหรียนุจัตุรพูร คุรูบากองแก้ว วัดต้นุยางหลำวง 3 ก ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

34. เหรียญรุ่นุแรก คุรูบาบุญม่า วัดแม่่สะลำาบ

35. เหรียญรุ่นุแรก คุรูบาผัึ้ด วัดศ์รีดอนุมู่ลำ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

36. เหรียญ คุรูบาชุ่ม่ วัดสันุดอนุมู่ลำ

37. พูระกริ�งสารภีศ์รีล้ำานุนุา ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

38. พูระขุนุแผึ้นุ สารภีศ์รีล้ำานุนุา ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
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กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 41 ครูบูาออ ป๋ิณฑิิต๊๊ะ สุำานัิกสุงฆ์์พระธาตุ๊ 
ดอยจิอมแวะ จิ.เช่ยงใหม่

1. เหรียญรุ่นุแรก

2. ล็ำอกเก็ตรุ่นุแรก

3. พูระขุนุแผึ้นุฟ้าคุำาราม่

4. เหรียญนัุ�งพูานุ

5. เหรียญหยดนุำ�า

6. พูระปิดตา ม่หาอุตม์่รุ่นุแรก

7. พูระสังกัจัจัายน์ุ รุ่นุแรก

8. รูปหล่ำอลำอยองค์ุ ม่หามั่ยมุ่นีุ รุ่นุแรก

9. รูปหล่ำอท้์าวเวสสุวรรณ ตะกรุดโภคุท์รัพูย์

10. เหรียญท้์าวเวสสุวรรณ หนุ้ายักษ์รับท์รัพูย์

11. ปักวายุ รุ่นุแรก

12. ปักวายุ รุ่นุสี� ม่หาอำานุาจั

13. หนุุม่านุ วายุบุตรเหยียบลำงกา

14. เสืออาคุม่ ม่หาเวท์ย์

15. กบรุ่นุแรก กบดินุเดือนุ ราชาโชคุ

16. กบรุ่นุสอง กบกินุเดือนุ ม่หาลำาภ

17. กบรุ่นุสาม่ กบกินุตะวันุ ราชาท์รัพูย์

18. กบรุ่นุสี� พูญากบกินุเดือนุตัวคุรู

19. กบรุ่นุห้า พูญากบกินุเดือนุไตรม่าส

20. กบรุ่นุหก กบกินุเดือนุ ผึ้งพูรายกุม่าร

21. กบรุ่นุเจ็ัด กบจ้ัาวยอดท์รัพูย์

22. กบรุ่นุแปด พูญาราหูล้ำานุนุา

23. กบรุ่นุเก้า พูญากบกินุเดือนุเด่นุชัย

24. สิงห์ปราบป่า รุ่นุแรก

25. สิงห์ปราบป่า รุ่นุสอง

26. สิงห์ปราบป่า รุ่นุไตรม่าส

27. สิงห์ปราบป่า รุ่นุปลำดหนีุ�

28. พูญายูงคุำานุำาโชคุ รุ่นุแรก

29. ตะกรุดหม่อกมุ่งเมื่อง รุ่นุแรก

30. ตะกรุดหม่อกมุ่งเมื่อง รุ่นุสอง

31. ตะกรุดเหล็ำกไหลำเศ์รษฐีกินุนุำ�าผ้ึ้�ง

32. พูญาหมู่ยอดฉัตร

33. พูญาแม่งภู่คุำาหลำวง เนืุ�อกะไหล่ำท์อง

34. พูญาแม่งภู่คุำาหลำวง เนืุ�อกะไหล่ำเงินุ

35. พูญาแม่งภู่คุำาหลำวง เนืุ�อสัตตะโลำหะ

36. พูญาแม่งภู่คุำาหลำวง เนืุ�อเงินุยวง

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 42 ครูบูาจัินิที่ร์ทิี่พย์  วัดม่วงม้าใต้๊  
จิ.เช่ยงใหม่

1. พูระผึ้งเกศ์าคุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์ วัดม่่วงม้่าใต้ รุ่นุแรก ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

2. พูระสม่เด็จัเงินุท์องไหลำม่า 61 ตะกรุดท์องคุำา เงินุ

3. พูระสม่เด็จัเงินุท์องไหลำม่า 61 ไม่่มี่ตะกรุด

4. ลูำกอม่เงินุท์องไหลำม่า 61 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ แลำะตะกรุด

5. เหรียญรุ่นุ 1 คุรบ 6 รอบ คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์ วัดม่่วงม้่าใต้ กะไหล่ำท์องลำงยา  ไม่่จัำากัดสี

6. เหรียญรุ่นุ 1 คุรบ 6 รอบ คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์ วัดม่่วงม้่าใต้ เนืุ�อท์องทิ์พูย์

7. เหรียญรุ่นุ 1 คุรบ 6 รอบ คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์ วัดม่่วงม้่าใต้ เนืุ�อท์องแดง

8. เหรียญรุ่นุ 1 คุรบ 6 รอบ คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์ วัดม่่วงม้่าใต้ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

9. เหรียญเม็่ดแดง รุ่นุ 1 ดวงเศ์รษฐี  คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์  วัดม่่วงม้่าใต้  เนืุ�อเงินุ-นุวโลำหะ

10. เหรียญเม็่ดแดง รุ่นุ 1 ดวงเศ์รษฐี  คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์  วัดม่่วงม้่าใต้  เนืุ�อกะไหล่ำท์อง-เนืุ�อสาม่กษัตริย์

11. เหรียญเม็่ดแดง รุ่นุ 1 ดวงเศ์รษฐี  คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์  วัดม่่วงม้่าใต้  เนืุ�ออัลำปาก้า-ท์องระฆัง-ท์องแดง

12. เหรียญเม็่ดแดง รุ่นุ 1 ดวงเศ์รษฐี  คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์  วัดม่่วงม้่าใต้  หลัำงผึ้งพูรายไม่่จัำากัดเนืุ�อ

13. เหรียญเม็่ดแดง รุ่นุ 1 ดวงเศ์รษฐี  คุรูบาจัันุท์ร์ทิ์พูย์  วัดม่่วงม้่าใต้  ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

14. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดท์องคุำาคูุ่หลัำงแผ่ึ้นุท์องคุำาจัาร

15. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดเงินุคูุ่หลัำงแผ่ึ้นุเงินุจัาร

16. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ไม่่จัำากัดเนืุ�อตะกรุด

17. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดตะกั�วคูุ่หลัำงแผ่ึ้นุตะกั�วจัาร

18. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดตะกั�วคูุ่หลัำงแผ่ึ้นุท์องแดงจัาร

19. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดท์องคุำา

20. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดเงินุ

21. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดท์องแดง

22. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดท์องเหลืำอง

23. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดตะกั�ว

24. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อว่านุผึ้งพูราย หลัำงโรยพูลำอยเสกหลำวงปู่ทิ์ม่

25. พูระขุนุแผึ้นุ รุ่นุ 1 เนืุ�อผึ้งไม้่งิ�วดำา

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สม่าคุม่ผู้ึ้นิุยม่พูระเคุรื�องพูระบูชาไท์ย

***** มีรายการต่อหน�าถั่ดไป >>>>>



26. พูระผึ้งแม่่นุางกวัก เนืุ�อชานุหม่ากผึ้งพูราย  ตะกรุดท์องคุำาคูุ่-เงินุคูุ่

27. พูระผึ้งแม่่นุางกวัก เนืุ�อผึ้งไม้่งิ�วดำา

28. วัวธุ์นูุฟ้าผ่ึ้า รุ่นุ  1 เนืุ�อกะไหล่ำท์อง-กะไหล่ำเงินุ

29. วัวธุ์นูุฟ้าผ่ึ้า รุ่นุ  1 เนืุ�อท์องแดง

30. วัวธุ์นูุฟ้าผ่ึ้า รุ่นุ  1 เนืุ�อนุวโลำหะ

31. วัวธุ์นูุฟ้าผ่ึ้า รุ่นุ  1 เนืุ�อเงินุ

32. วัวธุ์นูุฟ้าผ่ึ้า รุ่นุ  1 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

33. บ่วงนุาคุบาศ์ไม้่สักท์องฟ้าผ่ึ้า  พิูม่พ์ูใหญ่-เล็ำก

34. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ รุ่นุแรก เนืุ�อว่านุผึ้งพูราย ไม่่จัำากัดเนืุ�อ  ไม่่จัำากัดตะกรุด

35. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ รุ่นุแรก เนืุ�อชานุหม่าก ไม่่จัำากัดตะกรุด

36. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ รุ่นุแรก เนืุ�อผึ้งไม้่งิ�วดำา  ไม่่จัำากัดตะกรุด

37. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ รุ่นุแรก เนืุ�อผึ้งธุ์ูป ไม่่จัำากัดไม้่ตะกรุด

38. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ รุ่นุแรก เนืุ�อว่านุดอก  ไม่่จัำากัดตะกรุด
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โต๊๊ะท่ี่� 42 ครูบูาจัินิที่ร์ทิี่พย์  วัดม่วงม้าใต้๊  
จิ.เช่ยงใหม่

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย
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โต๊๊ะท่ี่� 43 เครื�องรางเมืองเหนืิอ ยอดนิิยม

1. กะลำาราหู  โบราณล้ำานุนุา

2. วัวธุ์นูุ  โบราณล้ำานุนุา

3. วัวธุ์นูุ หลำวงปู่คุำาแสนุ วัดป่าดอนุมู่ลำ รุ่นุ  1

4. วัวธุ์นูุ หลำวงปู่คุำาแสนุ วัดป่าดอนุมู่ลำ รุ่นุ  2

5. วัวธุ์นูุ หลำวงปู่คุำาแสนุ วัดป่าดอนุมู่ลำ รุ่นุ  3

6. วัวธุ์นูุ อาจัารย์เณร วิเศ์ษณ์สิงห์คุำา  วัดป่าสัก

7. กุม่ารท์อง  อาจัารยเ์ณร วิเศ์ษณ์สิงห์คุำา วัดป่าสัก

8. แม่ลำงภู่  ล้ำานุนุาไม่่จัำากัดอาจัารย์

9. อุติ�ง  ล้ำานุนุาไม่่จัำากัดอาจัารย์

10. นุางกวัก  โบราณล้ำานุนุา

11. อิ�นุโบราณล้ำานุนุา  เนืุ�อ งา เขา ไม้่

12. อิ�นุโบราณล้ำานุนุา  เนืุ�อ หินุ ดินุ ผึ้ง

13. อิ�นุโบราณล้ำานุนุา  เนืุ�อ โลำหะ

14. ม่หาว่านุยาสัก โบราณล้ำานุนุา

15. สร้อยประคุำา โบราณล้ำานุนุา

16. ตะกรุด คุาดเอว โบราณล้ำานุนุา

17. ตะกรุด  พูอกคุรั�ง  โบราณล้ำานุนุา

18. ตะกรุดดาบสะหรีกัญชัย คุรูบาขันุแก้ว

19. ตะกรุดไม่่จัำากัดรุ่นุ คุรูบาขันุแก้ว

20. ตะกรุดพูอกคุรั�ง คุรูบาชุ่ม่ วัดวังมุ่ย (แจักศิ์ษย์ท่์าซุง)  

21. ยันุต์หนีุบ คุรูบาชุ่ม่ วัดวังมุ่ย  

22. ตะกรุดนุำ�าบ่อห่างคุรูบาสม่ โอภาโส วัดศ์าลำาโป่งกว๋าว

23. เหรียญขวัญถุีง ด้านุหลัำงติดตะกรุดคุรูบาสม่   

 โอภาโส วัดศ์าลำาโป่งกว๋าว

24. ผ้ึ้ายันุต์รอยเท้์าคุรูบาสม่โอ ภาโส วัดศ์าลำาโป่งกว๋าว

25. ผ้ึ้ายันุต์ม้่าเสพูนุาง หลำวงพู่อคุรูบาวัง  วัดบ้านุเด่นุ   

 (เขียนุมื่อก้�งพิูม่พ์ู)

26. ผ้ึ้ายันุต์ม้่าเสพูนุาง หลำวงพู่อคุรูบาวัง  วัดบ้านุเด่นุ   

 (แบบพิูม่พ์ู)

27. ผ้ึ้ายันุต์ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู หลำวงพู่อคุรูบาวัง    

 วัดบ้านุเด่นุ

28. ตะกรุดเก้ากุ่ม่หลำวง  หลำวงพู่อคุรูบาวัง    

 วัดบ้านุเด่นุ  (3 กษัตริย์)

29. ตะกรุดเก้ากุ่ม่หลำวง  หลำวงพู่อคุรูบาวัง    

 วัดบ้านุเด่นุ   

30. ตะกรุดจัำาปาสี�ต้นุ หลำวงพู่อคุรูบาวัง  วัดบ้านุเด่นุ  

31. ลูำกอม่ผึ้งพูรายกุม่ารหลำวงปู่ปันุ  วัดแม่่ยะ

32. กะลำาราหูหลำวงพู่อแขก  วัดสันุป่าลำานุพิูม่พ์ู    

 ( 3 เหลีำ�ยม่)

33. ผ้ึ้ายันุต์ม้่าเสพูนุาง วัดบ้านุเด่นุ

34. ผ้ึ้ายันุต์ม้่าเสพูนุาง อ.เหลืำอ สิงห์คูุณ, อ.กอบชัย   

 สุปภาโส

35. ขุนุแผึ้นุผึ้งพูรายกุม่าร คุรูบากร วัดดอยคีุรี

36. ผ้ึ้ายันุต์พูระเจ้ัาแดง คุรูบาขันุแก้ว วัดสันุพูระเจ้ัาแดง   

 ไม่่จัำากัดขนุาด

37. ผ้ึ้ายันุต์ม้่าเสพูนุาง คุรูบาต๋า วัดบ้านุเหล่ำา   

 ไม่่จัำากัดรุ่นุ

38. ผ้ึ้ายันุต์เม่ตตา คุ้าขาย คุรูบาต๋า วัดบ้านุเหล่ำา     

 ไม่่จัำากัดรุ่นุ

39. ตะกรุดพูอกคุรั�ง คุรูบาต๋า วัดบ้านุเหล่ำา

40. ผ้ึ้ายันุต์เม่ตตา โบราณล้ำานุนุา

41. สิงห์เจ้ัาพู่อดำา วัดบุพูพูาราม่

42. คุตล้ำานุนุา

43. ปั�นุเหนุ่ง โบราณล้ำานุนุา

44. เขี�ยว เขา เล็ำบ งา โบราณล้ำานุนุา

45. ผ้ึ้ายันุต์  โบราณล้ำานุนุา

46. เสื�อยันุต์ โบราณล้ำานุนุา  

47. เคุรื�องราง ไม่่จัำากัดรูปลัำกษณ์

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย



โต๊๊ะท่ี่� 44 สุมเด็จิพระญาณสัุงวร และพระคณาจิารย์ทัี่�วไปิ

1. พูระกริ�งญาณรังสี  79 สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2536 เนืุ�อท์องเหลืำอง 

2. พูระกริ�งโภคุท์รัพูย์ไพูศ์าลีำ พิูม่พ์ูอุ้ม่บาตร สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2536

 เนืุ�อท์องเหลืำอง

3. พูระกริ�งโภคุท์รัพูย์ไพูศ์าลีำ พิูม่พ์ูอุ้ม่บาตร สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2536

 พิูม่พ์ูหล่ำอโบราณ  เนืุ�อท์องเหลืำอง

4. พูระกริ�งบารมี่  80 พูรรษา สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2536  เนืุ�อท์องเหลืำอง

5. พูระกริ�งบารมี่  80 พูรรษา สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2536  พิูม่พ์ูหล่ำอโบราณ  

 เนืุ�อท์องเหลืำอง

6. พูระกริ�งบารมี่  84 พูรรษา สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2540  เนืุ�อท์องเหลืำอง

7. พูระกริ�งบารมี่  84 พูรรษา สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2540  พิูม่พ์ูหล่ำอโบราณ 

 เนืุ�อท์องเหลืำอง

8. พูระกริ�งชินุบัญชร  สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2553-2556  เนืุ�อนุวอุดม่ผึ้ง-

 ก้นุท์องแดง

9. พูระกริ�งชินุบัญชร รุ่นุ 100 ปี สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2556 เนืุ�อนุวอุดม่ผึ้ง-

 ก้นุท์องแดง

10. พูระปิดตาพิูม่พ์ูจััม่โบ้  สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2523  เนืุ�อใบลำานุ

11. พูระชัยยอดธุ์ง พูระไพูรีพิูนุาศ์ รุ่นุ 7 รอบ สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2540   

 เนืุ�อนุวโลำหะ

12. พูระกริ�งอรหัง พิูม่พ์ูหนุ้าใหญ่ รุ่นุ 100 ปี สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2556   

 เนืุ�อท์องเหลืำอง

13. พูระพุูท์ธุ์ชินุราช  รุ่นุ 87  พูรรษา  สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2543  

 เนืุ�อท์องเหลืำอง

14. หลำวงปู่ท์วด  พิูม่พ์ูเตารีดสะดุ้งกลัำบ สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2540  

 เนืุ�อชนุวนุสัม่ฤท์ธุ์ิ�

15. หลำวงปู่ท์วดพิูม่พ์ูนิุ�วกระดก  รุ่นุ 100  ปี  สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2546

60

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

***** มีรายการต่อหน�าถั่ดไป >>>>>



16. หลำวงพู่อท์วดพิูม่พ์ูเตารีด  รุ่นุ 100  ปี  สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2556   

 เนืุ�อท์องฉนุวนุ

17. เหรียญรูปเหมื่อนุเต็ม่องค์ุ รุ่นุ 100 ปี  สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2556  

 เนืุ�อท์องเหลืำอง-ท์องแดง

18. พูระขุนุแผึ้นุเนืุ�อผึ้ง  สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2540-2556  ฝังตะกรุดเงินุ

19. กริ�ง อิ สา วะ สุ  รุ่นุ 100 ปี  สม่เด็จัพูระญาณสังวร  วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์. 2556  เนืุ�อท์องเหลืำอง

20. พูระปิดตาม่หาลำาภหลัำงพูระพูรหม่  หลำวงพู่อไพูบูลำย์  วัดอนุาลำโย  จั.พูะเยา

21. พูระพิูฆเนุศ์ รุ่นุกู้วิกฤต หลำวงพู่อไพูบูลำย์  วัดอนุาลำโย  จั.พูะเยา

22. พูระรูปหล่ำอเล็ำก  หลำวงปู่เจืัอ  ปิยสีโลำ  วัดกลำางบางแก้ว  จั.นุคุรปฐม่  เนืุ�อชนุวนุ

23. เหรียญหล่ำอรุ่นุแรก  หลำวงปู่เจืัอ  ปิยสีโลำ  วัดกลำางบางแก้ว  จั.นุคุรปฐม่  พู.ศ์. 2545 เนืุ�อชนุวนุ

24. พูระชัยวัฒน์ุพิูม่พ์ูต้อ  หลำวงปู่เจืัอ วัดกลำางบางแก้ว จั.นุคุรปฐม่  พู.ศ์. 2549

25. เหรียญสาลิำกาพัูฒน์ุท์รัพูย์ หลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ จั.นุคุรสวรรค์ุ  เนืุ�อท์องเหลืำอง-ท์องแดง

26. เหรียญเสม่าเสือคุาบดาบ รุ่นุ 100  ปี  หลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ จั.นุคุรสวรรค์ุ     

 เนืุ�อไท์เท์เนีุยม่-ท์องแดง

27. เหรียญเสม่าเสือคุาบดาบ รุ่นุ 100  ปี หลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ จั.นุคุรสวรรค์ุ  เนืุ�อนุวะ-ชนุวนุ

28. เหรียญเสม่าเสือคุาบดาบ รุ่นุ 100  ปี หลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ จั.นุคุรสวรรค์ุ   

 เนืุ�อโลำหะลำงยาลำายธุ์งชาติ

29. พูระรูปหล่ำอรูปเหมื่อนุ  หลำวงปู่สิม่ วัดถีำ�าผึ้าปล่ำอง จั.เชียงใหม่่  พู.ศ์. 2519 เนืุ�อนุวะ-ท์องแดง

30. พูระนุาคุปรกใบม่ะขาม่  หลำวงปู่ดลุำย์ วัดบูรพูาราม่ จั.สุรินุท์ร์ กองบัญชาการท์หารสงูสุด จััดสร้าง  ปี  2520   

 เนืุ�อท์องแดง

31. พูระนุาคุปรกใบม่ะขาม่ หลำวงปู่ชา วัดหนุองป่าพูง  จั.อุบลำราชธุ์านีุ  พู.ศ์. 2521 เนืุ�อท์องแดง

32. เหรียญรุ่นุ 1 อายุ  89 พูรรษา หลำวงปู่กินุรี วัดกันุตะศิ์ลำาวาส จั.นุคุรพูนุม่ พู.ศ์. 2519

33. เหรียญหล่ำอสี�เหลีำ�ยม่เล็ำก ม่งคุลำเกษม่  หลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก จั.ลำำาปาง  พู.ศ์. 2534  เนืุ�อนุวะ-ท์องแดง 

34. เหรียญหล่ำอรูปเหมื่อนุ รุ่นุอายุ  81 พูรรษา  หลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก จั.ลำำาปาง พู.ศ์. 2534  เนืุ�อท์องแดง

35. เหรียญพุูท์โธุ์  หลำวงปู่สิม่ วัดถีำ�าผึ้าปล่ำอง จั.เชียงใหม่่ พู.ศ์. 2517 เนืุ�อนุวะ-ท์องแดง

36. เหรียญกนุกช้าง  หลำวงปู่สิม่ วัดถีำ�าผึ้าปล่ำอง  จั.เชียงใหม่่  พู.ศ์. 2519  เนืุ�อนุวะ-ท์องแดง

37. ล็ำอกเก็ต รุ่นุม่หาบารมี่  65 คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิชัย หลัำงปิดแผ่ึ้นุชนุวนุปลุำกเสก วัดจุัฬาม่ณี  พู.ศ์. 2565

38. ล็ำอกเก็ต รุ่นุม่หาบารมี่  65 คุรูบาเจ้ัาศ์รีวิชัย หลัำงปิดแผ่ึ้นุโลำหะขาปิ�นุโต พู.ศ์. 2565

โต๊๊ะท่ี่� 44 สุมเด็จิพระญาณสัุงวร และคณาจิารย์ทัี่�วไปิ
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โต๊๊ะท่ี่� 45 พระพุที่ธ-พระคณาจิารย์ ทัี่�วไปิ ชุดท่ี่� 1                                                                 

1. เหรียญคุรูบาอินุสม่ สุท์ธุ์จิัตโต วัดพูระธุ์าตุศ์รีดอนุมู่ลำ(ปางนุำ�าฮ้าย) รุ่นุเงินุไหลำม่า ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

2. พูระปิดตายันุต์ยุ่ง รุ่นุแรก คุรูบาอินุสม่ สุท์ธุ์จิัตโต วัดพูระธุ์าตุศ์รีดอนุมู่ลำ(ปางนุำ�าฮ้าย) เนืุ�อนุวโลำหะ

3. รูปหล่ำอรวยทั์นุใจั คุรูบาอินุสม่ สุท์ธุ์จิัตโต วัดพูระธุ์าตุศ์รีดอนุมู่ลำ(ปางนุำ�าฮ้าย) ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู 

4. พูระพิูฆเนุศ์ หลำวงพู่อแพู วัดพิูกุลำท์อง จั.สิงห์บุรี พู.ศ์.2540 เนืุ�อผึ้งใบลำานุ

5. พูระพิูฆเนุศ์ หลำวงพู่อแพู วัดพิูกุลำท์อง จั.สิงห์บุรี พู.ศ์.2540 เนืุ�อผึ้งเกสร

6. พูระพิูฆเนุศ์ หลำวงพู่อแพู วัดพิูกุลำท์อง จั.สิงห์บุรี พู.ศ์.2540 เนืุ�อผึ้งลำายรัศ์มี่

7. ตะกรุด รุ่นุ2 หลำวงพู่อแพู วัดพิูกุลำท์อง จั.สิงห์บุรี พู.ศ์.2524

8. พูระสม่เด็จัตรีนิุสิงเห หลำวงพู่อแพู วัดพิูกุลำท์อง จั.สิงห์บุรี พู.ศ์.2512

9. พูระสม่เด็จัแพู 6 พัูนุ หลำวงพู่อแพู วัดพิูกุลำท์อง จั.สิงห์บุรี พู.ศ์.2536

10. พูระสม่เด็จัแพู 5 พัูนุ หลำวงพู่อแพู วัดพิูกุลำท์อง จั.สิงห์บุรี พู.ศ์.2534 เนืุ�อผึ้งใบลำานุ

11. พูระสม่เด็จัแพู 5 พัูนุ หลำวงพู่อแพู วัดพิูกุลำท์อง จั.สิงห์บุรี พู.ศ์.2534 เนืุ�อผึ้งเกสร

12. พูระปิดตาเนืุ�อผึ้งคุลุำกรัก ที์�ระล้ำก 84 พูรรษา หลำวงปู่ทิ์ม่ วัดพูระขาว จั.อยุธุ์ยา

13. พูระปิดตาห้วยด้วนุ หลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ จั.นุคุรสวรรค์ุ พู.ศ์.2564

14. พูระปิดตา หลำวงปู่เอี�ยม่ บรรจุัผึ้ง อาจัารย์นัุนุต์ สวัสดิสวนีุย์ พู.ศ์.2560

15. พูระรูปหล่ำอ หลำวงพู่อเงินุ พิูม่พ์ูนิุยม่ บรรจุัผึ้ง อาจัารย์นัุนุต์ สวัสดิสวนีุย์ พู.ศ์.2560

16. เหรียญหล่ำอพูระชนุะม่าร พิูธุ์ี82 คุณาจัารย์ ปี 2556-2558(อ.ย.) สุธุ์ันุย์ สุนุท์รเสวี

17. พูระปิดตายันุต์ยุ่ง หลำวงปู่เจืัอ วัดกลำางบางแก้ว จั.นุคุรปฐม่ พู.ศ์.2549 เนืุ�อโลำหะผึ้สม่

18. พูระหล่ำอนุาคุปรก ปัญญาพิูศ์าลำคุุณ อ.ไพูบูลำย์ สุมั่งคุโลำ จั.พูะเยา พู.ศ์.2540 เนืุ�อนุวโลำหะ

19. เหรียญเจัริญลำาภ หลำวงพู่อรวย กนุตสาโร วัดป่าม่หาลำาภบุญญาแสงวราราม่ จั.ปราจีันุบุรี

20. เหรียญรูปเหมื่อนุ รุ่นุ รวย รวย รวย เสือนุอนุกินุ หลำวงพู่อรวย วัดป่าม่หาลำาภบุญญาแสงวราราม่  

 จั.ปราจีันุบุรี

21. เหรียญท้์าวเวสสุวรรณ รุ่นุ รวย รวย รวย หลำวงพู่อรวย วัดป่าม่หาลำาภบุญญาแสงวราราม่ จั.ปราจีันุบุรี

22. รูปหล่ำอสม่เด็จัพูญาปู่สมิ่งพูราย รุ่นุ แรก พูระอาจัารย์อินุปันุ วัดป่าชัยนิุมิ่ต จั.อุดรธุ์านีุ

กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

***** มีรายการต่อหน�าถั่ดไป >>>>>



23. พูระผึ้งยันุต์ดวงเศ์รษฐีเจ้ัาสัว รุ่นุแรก พูระอาจัารย์อินุปันุ วัดป่าชัยนิุมิ่ต จั.อุดรธุ์านีุ

24. พูระปิดตาหัวกระสุนุ เนืุ�อตะกั�วขอม่พัูนุปี พูระอาจัารย์อินุปันุ วัดป่าชัยนิุมิ่ต จั.อุดรธุ์านีุ

25. พูระปิดตาแก้วสารพัูดนุ้ก พูระอาจัารย์บุญธุ์รรม่ กตธุ์ม่โม่ วัดธุ์รรม่สถีานุ จั.สระแก้ว ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

26. พูระปิดตาเนืุ�อตะกั�วเหล็ำกไหลำเงินุยวง พูระอาจัารย์บุญธุ์รรม่ กตธุ์ม่โม่ วัดธุ์รรม่สถีานุ จั.สระแก้ว ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

27. เหรียญหล่ำอ รุ่นุ มั่งกรเงินุล้ำานุ(มั่งกร5นัุด)พูระอาจัารย์บุญธุ์รรม่ กตธุ์ม่โม่ วัดธุ์รรม่สถีานุ จั.สระแก้ว

28. พูระปิดตา 3 คุรูยอดดี บรรจุัตระกรุดรวยท์ะลุำฟ้า เรือนุพู่อคุรูกุฏาธุ์ารเอราวัณ จั.นุ่านุ จััดสร้าง

29. พูระยอดธุ์งพูระไพูรีพิูนุาศ์ รุ่นุ 7 รอบ สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2540 เนืุ�อนุวโลำหะ

30. พูระกริ�งไพูรีพิูนุาศ์ รุ่นุ 7 รอบ สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2540 เนืุ�อท์องเหลืำอง

31. พูระกริ�งญาณรังสี 79 สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2535 พิูม่พ์ูกรรม่การ เนืุ�อท์องเหลืำอง

32. พูระกริ�งโภคุท์รัพูย์ไพูศ์าลีำ(เจัริญพูร) พิูม่พ์ูอุ้ม่บาตร สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ พู.ศ์.2536  

 พิูม่พ์ูกรรม่การ

33. พูระกริ�งบารมี่ 80 พูรรษา สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2536 พิูม่พ์ูกรรม่การ  

 เนืุ�อท์องเหลืำอง

34. พูระกริ�งบารมี่ 84 พูรรษา สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2540 พิูม่พ์ูกรรม่การ  

 เนืุ�อท์องเหลืำอง

35. พูระกริ�งอรหันุต์พิูม่พ์ูหนุ้าใหญ่ รุ่นุ 100 ปี สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ พู.ศ์.2556 หล่ำอนุำาฤกษ์  

 เนืุ�อท์องเหลืำอง

36. พูระกริ�งพุูท์ธุ์สิริม่งคุลำ รุ่นุ 8 รอบ สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2552 เนืุ�อท์องเหลืำอง

37. พูระกริ�งบารมี่ 90 พูรรษา สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2546 เนืุ�อท์องเหลืำอง

38. พูระกริ�ง อิ สา วะ สุ รุ่นุ 100 ปี สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์ กรุงเท์พู พู.ศ์.2556 เนืุ�อท์องเหลืำอง
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1. พูระนุางพูญาหลำวงพู่อไซร้ วัดช่องลำม่ ปี 2502 เนืุ�อดินุ สีแดงหลัำงยันุต์ จั.อุตรดิตถ์ี

2. พูระนุางพูญาหลำวงพู่อไซร้ วัดช่องลำม่ ปี 2502 เนืุ�อดินุ สีแดงหลัำงเรียบ จั.อุตรดิตถ์ี

3. พูระนุางพูญาหลำวงพู่อไซร้ วัดช่องลำม่ ปี 2502 เนืุ�อดินุ สีดำาหลัำงยันุต์ จั.อุตรดิตถ์ี

4. พูระนุางพูญาหลำวงพู่อไซร้ วัดช่องลำม่ ปี 2502 เนืุ�อดินุ สีดำาหลัำงยันุต์ จั.อุตรดิตถ์ี

5. พูระปิดตาหลำวงพู่อยิด วัดหนุองจัอก ปี 2536 เนืุ�อสีขาว

6. พูระปิดตาหลำวงพู่อยิด วัดหนุองจัอก ปี 2536 แป้งเจิัม่

7. พูระปิดตาหลำวงพู่อยิด วัดหนุองจัอก ปี 2536 เนืุ�อสีเท์า

8. พูระราหูหลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะอุดม่พูร เนืุ�อเงินุ จั.ชัยภูมิ่ ปี 2563

9. พูระราหูหลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะอุดม่พูร เนืุ�อนุวะโลำหะ จั.ชัยภูมิ่ ปี 2563

10. พูระราหูหลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะอุดม่พูร เนืุ�ออัลำปาก้า จั.ชัยภูมิ่ ปี 2563

11. พูระราหูหลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะอุดม่พูร เนืุ�อท์องทิ์พูย์ จั.ชัยภูมิ่ ปี 2563

12. พูระราหูหลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะอุดม่พูร เนืุ�ออัลำปาก้า จัารยันุต์ จั.ชัยภูมิ่ ปี 2563

13. พูระราหูหลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะอุดม่พูร เนืุ�อนุวะโลำหะ จัารยันุต์ จั.ชัยภูมิ่ ปี 2563

14. พูระราหูหลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะอุดม่พูร เนืุ�อท์องทิ์พูย์ จัารยันุต์ จั.ชัยภูมิ่ ปี 2563

15. พูระราหูหลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะอุดม่พูร เนืุ�อเงินุ จัารยันุต์ จั.ชัยภูมิ่ ปี 2563

16. พูระนุาคุปรกหลำวงพู่อแลำ วัดพูระท์รวง จั.เพูชรบุรี

17. พูระนุาคุปรกหลำวงพู่อแลำ วัดพูระท์รวง มี่จัารยันุต์ จั.เพูชรบุรี

18. เหรียญม่หาลำาภโภคุท์รัพูย์ หลำวงพู่อขันุตรี ญาณวโร ปี 2563 เนืุ�อสัตโลำหะ

19. เหรียญม่หาลำาภโภคุท์รัพูย์ หลำวงพู่อขันุตรี ญาณวโร ปี 2563 เนืุ�อท์องทิ์พูย์

20. เหรียญม่หาลำาภโภคุท์รัพูย์ หลำวงพู่อขันุตรี ญาณวโร ปี 2563 มี่จัารยันุต์

21. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อเงินุ จั.อุตรดิตถ์ี

22. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อเงินุลำงยา จั.อุตรดิตถ์ี

23. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อกะไหล่ำเงินุหนุ้ากากท์องทิ์พูย์

24. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อชนุวนุลำงยาสี

25. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อม่หาชนุวนุ
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26. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อกะไหล่ำเงินุ

27. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อผึ้งสีเขียว

28. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อผึ้งสีแดง

29. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อผึ้งสีเขียว โรยผึ้งสม่เด็จัวัดระฆัง

30. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อผึ้งสีแดง โรยผึ้งสม่เด็จัวัดระฆัง

31. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อผึ้งสีเขียว ฝังพูลำอย

32. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อผึ้งสีแดง ฝังพูลำอย

33. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อผึ้งสีเขียว ฝังตะกรุด

34. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อช่วย วัดท์องเหลืำอ เนืุ�อผึ้งสีแดง  ฝังตะกรุด

35. พูระปิดตา วัดโคุนุอนุ เนืุ�อชินุตะกั�ว ปี 2515 จั.กรุงเท์พูฯ

36. พูระปิดตาโภคุท์รัพูย์ หลำวงพู่อยิด วัดหนุองจัอก เนืุ�อผึ้งสีเท์า



1. แม่่นุางกวัก หลำวงพู่อย้อย  วัดใหม่่สุคุนุธุ์าราม่  จั.นุคุรปฐม่

2. แม่่นุางกวัก เนืุ�อดินุ ขนุาดห้อยคุอ หลำวงพู่อแดง วัดทุ่์งคุอก  จั.สุพูรรณบุรี ปี 2503

3. แม่่นุางกวัก  ขนุาดห้อยคุอ รุ่นุเท์ท์อง หลำวงปู่แย้ม่ วัดสาม่ง่าม่ ออกวัดช่องกลิำ�งฯ ปี 2556

4. กุม่ารท์อง  รุ่นุ รวยรวยรวย  หลำวงปู่แย้ม่  วัดสาม่ง่าม่ จั.นุคุรปฐม่

5. กุม่ารท์อง  รุ่นุ 100  ปี  ขนุาดห้อยคุอ  หลำวงปู่แย้ม่  วัดสาม่ง่าม่  จั.นุคุรปฐม่

6. กุม่ารท์อง  รุ่นุ  95  ปี  ขนุาดห้อยคุอ  หลำวงปู่แย้ม่  วัดสาม่ง่าม่  จั.นุคุรปฐม่

7. กุม่ารท์อง  รุ่นุเฮงเฮงเฮง  ปี 2552 ขนุาดห้อยคุอ  หลำวงปู่แย้ม่  วัดสาม่ง่าม่  จั.นุคุรปฐม่

8. กุม่ารท์อง  รุ่นุ เจ้ัาสัวนุ้อย  หลำวงปู่แย้ม่  วัดสาม่ง่าม่  จั.นุคุรปฐม่

9. กุม่ารท์อง  ขนุาดห้อยคุอ  หลำวงปู่แย้ม่  วัดสาม่ง่าม่  จั.นุคุรปฐม่

10. กุม่ารท์อง เท์พูฤท์ธุ์ิ�  หลำวงปู่แผ้ึ้ว  วัดรางหมั่นุ  จั.นุคุรปฐม่  ออก วัดหนุองพูงนุก ปี 2549

11. เหรียญพูระราหูรุ่นุเท์พูอม่ฤต  วัดศี์รษะท์อง  ปี  2560  เนืุ�อฝาบาตร

12. เหรียญพูระปิดตาศ์รีม่หาราชพัูงพูะกาฬ  วัดพุูท์ไธุ์ศ์วรรย์ (ขนุาด 2.0  ซม่.) ปี  2547

13. เหรียญพูระปิดตาศ์รีม่หาราชพัูงพูะกาฬ  วัดพุูท์ไธุ์ศ์วรรย์  พิูม่พ์ูเล็ำก  ปี  2547

14. เหรียญขี�หมู่  รุ่นุแรก  หลำวงพู่อเปิ�นุ  วัดบางพูระ  จั.นุคุรปฐม่  ปี  2525

15. หุ่นุพูยนุต์  แลำะเคุรื�องราง  อาจัารย์ชวง  เชียงใหม่่

16. หุ่นุพูยนุต์  หล่ำอโลำหะ  รุ่นุแรก  อาจัารย์ชวง  เชียงใหม่่

17. หุ่นุพูยนุต์  พีู�ตี�  ท่์าเรือแดง  จั.อยุธุ์ยา  รุ่นุผู้ึ้พัูนุ  ขนุาดห้อยคุอ

18. หุ่นุพูยนุต์ม่ณีจิันุดาม่หาเวท์ย์  หลำวงปู่เจืัอ  วัดกลำางบางแก้ว  จั.นุคุรปฐม่  ปี 2551

19. หุ่นุพูยนุต์ บรม่คุรูตาปะขาว  หลำวงพู่อคุล้ำอย  วัดภูเขาท์อง  จั.พัูท์ลุำง  ปี  2556

20. วัวธุ์นูุ  หลำวงพู่อพุูฒ  วัดกลำางบางพูระ  จั.นุคุรปฐม่

21. กะลำาราหู หลำวงพู่อพุูฒ  วัดกลำางบางพูระ  จั.นุคุรปฐม่

22. วัวธุ์นูุ  หลำวงพู่อจืัด  วัดโพูธุ์ิ�เศ์รษฐี  จั.นุคุรปฐม่

23. กะลำาราหู  หลำวงพู่อจืัด  วัดโพูธุ์ิ�เศ์รษฐี  จั.นุคุรปฐม่

24. ต่อเงินุ  ต่อท์อง   หลำวงพู่อจืัด  วัดโพูธุ์ิ�เศ์รษฐี  จั.นุคุรปฐม่

25. สีผ้ึ้�ง ตลัำบ เบอร์  1  หลำวงพู่อสุด  วัดกาหลำง  จั.สมุ่ท์รสาคุร
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26. ปลำากัด  หลำวงพู่อนุ่วม่  วัดโพูธุ์ิ�ศ์รีเจัริญ  จั.สุพูรรณบุรี

27. เม็่ดยาจิันุดาม่ณี ปี 2524  หลำวงปู่เพิู�ม่ วัดกลำางบางแก้ว จั.นุคุรปฐม่

28. เม็่ดยาจิันุดาม่ณี หลำวงปู่เจืัอ วัดกลำางบางแก้ว จั.นุคุรปฐม่

29. ตะกรุดหลำวงปู่เจืัอ วัดกลำางบางแก้ว จั.นุคุรปฐม่

30. นุารีสวนุ หลำวงปู่อั�บ วัดท้์องไท์ร จั.นุคุรปฐม่ ปี 2553

31. กัญหาชาลีำ รุ่นุม่หาเฮง วัดหนุองอ้อ จั.ราชบุรี ปี 2563

32. พูระปิดตา สารพัูดดี แช่นุำ�าม่นุต์ รุ่นุพุูท์ธุ์คุุณ หลำวงพู่อเกษม่ สำานัุกสุสานุไตรลัำกษ์ลำำาปาง ปี 2538 เนืุ�อเงินุ

33. พูระปิดตา สารพัูดดี แช่นุำ�าม่นุต์ รุ่นุพุูท์ธุ์คุุณ หลำวงพู่อเกษม่ สำานัุกสุสานุไตรลัำกษ์ลำำาปาง ปี 2538  

34. สม่เด็จัพิูม่พ์ูคุะแนุนุ วัดปราสาท์บุญญาวาส จั.กรุงเท์พู ปี 2506

35. นุำ�าเต้า 100 ปี หลำวงพู่อสด วัดปากนุำ�าภาษีเจัริญ จั.กรุงเท์พู ปี 2527
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1. รูปหล่ำอหลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ รุ่นุทั์นุใจั เนืุ�อท์องแดงเถืี�อนุ

2. รูปหล่ำอหลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ รุ่นุทั์นุใจั เนืุ�อนุวโลำหะ

3. รูปหล่ำอหลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ รุ่นุทั์นุใจั เนืุ�อท์องแดงกะไหล่ำท์อง

4. รูปหล่ำอหลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ รุ่นุทั์นุใจั เนืุ�อฉนุวนุ

5. รูปหล่ำอหลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ รุ่นุทั์นุใจั เนืุ�ออัลำปาก้า

6. พู่อแก่พูระคุรูป่นุ วัดลำาดชะโด

7. หุ่นุพูยนุต์พูระคุรูป่นุ วัดลำาดชะโด

8. เหรียญพู่อแก่ วัดลำาดชะโด

9. เหรียญ 6 รอบ หลำวงพู่อท์อง วัดบ้านุไร่ เนืุ�อท์องแดงรม่มั่นุปู

10. เหรียญ 6 รอบ หลำวงพู่อท์อง วัดบ้านุไร่ เนืุ�อท์องแดงผิึ้วไฟ

11. เหรียญ 6 รอบ หลำวงพู่อท์อง วัดบ้านุไร่ เนืุ�อท์องทิ์พูย์ผิึ้วรุ้ง

12. พูระขุนุแผึ้นุหลำวงพู่อฤท์ธุ์ิ� วัดชลำประท์านุราชดำาริ

13. เหรียญตะกั�ว หลำวงพู่อคุำา วัดสันุติธุ์รรม่

14. กุม่ารท์อง หลำวงพู่อคุำา ขนุาดห้อยคุอ

15. พูระปิดตาหกเหลีำ�ยม่ หลำวงพู่อคุำา วัดสันุติธุ์รรม่  เนืุ�อตะกั�ว ปี 45

16. พูระสังกัจัจัายน์ุ พิูม่พ์ูเล็ำก หลำวงปู่จืั�อ วัดเขาตาเงาะ

17. เหรียญหนุ้าเสือ ปี 57 หลำวงพู่อเปิ�นุ วัดบางพูระ

18. ผึ้งสุพูรรณเสกอินุเดีย ปี 18

19. เหรียญรุ่นุแรก พูระจัารย์อบ วัดป่าชฎีาราม่

20. รูปถ่ีายหลัำงปินุโต คุรูบาศ์รีวิชัย  ปี 65

21. เบี�ยแก้หลำวงพู่อเกษม่ สุสานุไตรลัำกษณ์

22. สม่เด็จัแหวกม่่านุ หลำวงพู่อเกาะ พิูม่พ์ูเล็ำก รุ่นุแรก วัดท่์าสม่อ

23. มี่ด หลำวงพู่อเกาะ วัดท่์าสม่อ

24. แพูะรุ่นุแรกหลำวงพู่อสินุ วัดระหารใหญ่ ปี  55

25. รูปเหมื่อนุหลำวงพู่อคุำา วัดหนุ่อ  สุพูรรณบุรี เนืุ�อผึ้ง

26. ซุ้ม่กอหลำวงพู่อเปี�ยม่ วัดบ้านุท้์ง สุพูรรณบุรี

27. หนุุม่านุม่นุต์พูระกาฬ หลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ออกวัดบ้านุไร่ ปี 65

28. แหนุบหลำวงพู่อถิีร วัดป่าลัำบแลำ สุพูรรณบุรี
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1. หุ่นุพูยนุต์ ซอยท่์าเรือแดง อยุธุ์ยา

2. หุ่นุพูยนุต์ ขนุาดบูชา ซอยท่์าเรือแดง อยุธุ์ยา

3. เบี�ยแก้หลำวงปู่เจืัอ วัดกลำางบางแก้ว ถัีกเชือกจุ่ัม่รัก

4. ลูำกเบาถัีกเชือกจุ่ัม่รัก หลำวงปู่เจืัอ วัดกลำางบางแก้ว  

5. ตะกรุดหนัุงสือ หลำวงพู่อเปิ�นุ ปี 43

6. ตุ๊กแกหลำวงพู่อหลำำ�า วัดสามั่คุคีุธุ์รรม่

7. เขาแกะหลำวงพู่อสินุ วัดระหารใหญ่

8. ปลำากัดโลำหะ หลำวงพู่อนุ่วม่ วัดโพูธุ์ิ�เจัริญ    

 สุพูรรณบุรี

9. ปลำากัดเนืุ�องา  หลำวงพู่อนุ่วม่ วัดโพูธุ์ิ�เจัริญ    

 สุพูรรณบุรี

10. ปลำากัดเนืุ�อเขา หลำวงพู่อนุ่วม่ วัดโพูธุ์ิ�เจัริญ    

 สุพูรรณบุรี

11. ปลำากัดเนืุ�อไม้่ หลำวงพู่อนุ่วม่ วัดโพูธุ์ิ�เจัริญ    

 สุพูรรณบุรี

12. ลิำงหลำวงพู่ออนัุนุ วัดบางพูลีำนุ้อย ขนุาดห้อยคุอ

13. ปลัำดหลำวงพู่อกลัำ�นุ วัดอินุท์ราวาส

14. ลิำงลำม่พู่อกลัำ�นุ วัดอินุท์ราวาส

15. กุม่ารท์อง หลำวงพูอ่กวย วัดโฆสติาราม่ พิูม่พ์ูใหญ่

16. กุม่ารท์อง หลำวงพูอ่กวย วัดโฆสิตาราม่ พิูม่พ์ูเล็ำก

17. กุม่ารแก้วสมุ่ท์ร พูระม่หาสุรศั์กดิ� วัดประดู่ ปี  61

18. กุม่ารท์อง หลำวงพู่อดำา วัดสันุติธุ์รรม่ ขนุาดห้อยคุอ

19. หุ่นุพูยนุต์ พูระคุรูป่นุ วัดราชชะโด

20. พู่อแก่ พูระคุรูป่นุ วัดราชชะโด

21. ปู่เสือ เนืุ�อโลำหะ หลำวงพู่อแกะ วัดท่์าสม่อ
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22. คุรุฑอาจัารย์วรา วัดโพูธุ์ิ�ท์อง รุ่นุผ้ึ้ากฐินุ  

 พูระราชท์านุ ปี  65

23. อิ�นุเนืุ�อผึ้ง อาจัารย์เสนุ่ห์ธุ์ม่

24. อุปคุุต เนืุ�อตะกั�ว อาจัารย์เสนุ่ธุ์ม่

25. ลูำกสะกด หลำวงพู่ออิฏฐ์ วัดจุัฬาม่ณี ปี  52

26. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงปู่ท์องคุำา สุวโร

27. สิงห์ม่หาราช รุ่นุแรก หลำวงพู่อท์อง วัดบ้านุไร่

28. เสือหลำวง ปู่ท์องคุำา สุวโจั

29. พูญาคุรุฑ รุ่นุรวยหมื่�นุล้ำานุ



1. หนุุม่านุอาจัารย์อ่าง วัดใหญ่สว่างอารม่ณ์

2. พูระรูปเหมื่อนุ หลำวงพู่อขอม่ วัดไผ่ึ้โรงวัว ปี 2505

3. พูระพุูท์ธุ์โคุดม่ หลำวงพู่อขอม่ วัดไผ่ึ้โรงวัว ปี 2505

4. พูระสม่เด็จั หลำวงพู่อขอม่ วัดไผ่ึ้โรงวัว ปี 2505

5. พูระรอด  หลำวงพู่อขอม่ วัดไผ่ึ้โรงวัว ปี 2505-2515

6. พูระนุางพูญา หลำวงพู่อขอม่ วัดไผ่ึ้โรงวัว ปี 2505-2515

7. พูระปิดตา หลำวงพู่อพููนุท์รัพูย์ วัดอ่างศิ์ลำา จั.ชลำบุรี ปี 2529

8. สม่เด็จัเกศ์ม่งคุลำรุ่นุ 2 หลำวงพู่อไพูฑูรย์ วัดโพูธุ์ิ�นิุมิ่ตร ปี 2512

9. พูระขุนุแผึ้นุ หลัำงปิดตา หลำวงพู่อเขียว วัดระเว ไตรม่าส  51 ปี 2551

10. พูระท์รงสัตว์ วัดบางนุม่โคุ ปี 2533

11. พูระท์รงสัตว์ วัดบางนุม่โคุ ปี 2536

12. พูระสม่เด็จั หลำวงปู่ตี� วัดเขาเขียวพูนุาราม่ ปี 2515

13. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงปู่ตี� วัดเขาเขียวพูนุาราม่ ปี  2515

14. พูระสิวลีำ หลำวงปู่ตี� วัดเขาเขียวพูนุาราม่ ปี 2515

15. ปลัำดขิก หลำวงปู่ตี� วัดเขาเขียวพูนุาราม่ ปี 2515

16. พูระปิดตา หลำวงพู่อประสิท์ธุ์ิ�  วัดไท์รนุ้อย ปี 2537-2542

17. ตะกรุด หลำวงพู่อประสิท์ธุ์ิ� วัดไท์รนุ้อย

18. พูระสม่เด็จัแหวกม่่านุ หลำวงพู่อแกะ วัดท่์าสม่อ  ปี  2563

19. พูระผึ้งหลำวงพู่อเกษม่ เขม่โก  ปี 2525-2535

20. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อบุญช่วย วัดท์องเหลืำอง  ปี  2563

21. พูระขุนุแผึ้นุปรกเพูชรกลัำบ หลำวงปู่บุญหนุา ธุ์มฺ่ทิ์นฺุโนุ วัดป่าโสตถิีผึ้ลำ  ปี 2558

22. พูระเม็่ดบัวผึ้งคุลุำกรัก หลำวงพู่อโส  วัดป่าคุำาแคุนุเหนืุอ ปี 2540

23. พูระนุางพูญา หลำวงพู่อขอม่ วัดไผ่ึ้โรงวัว ปี 2497

24. ซุ้ม่กอ หลำวงพู่อดี วัดพูระรูป ปี 2529-2539

25. พูระปิดตา หลำวงพู่อดี วัดพูระรูป ปี 2529-2539
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26. พูระขุนุแผึ้นุ หลำวงพู่อมุ่่ย ออกวัดหนุองโรง ปี 2508

27. พูระนุางกวัก หลำวงพู่อมุ่่ย ออกวัดหนุองโรง ปี 2508

28. เหรียญหล่ำอแป�ะโรงสี รุ่นุประท์านุพูร ปี 2560

29. เศ์รษฐีสม่ปรารถีนุา เซียนุปะโรงสีโง้วกิม่โคุ้ว ปี 2560

30. พูระขุนุแผึ้นุปลัำดท์วี เนืุ�อดินุ วัดบ้านุกร่าง จั.สุพูรรณบุรี ปี 2490

31. พูระผึ้งของขวัญ วัดจัันุท์รษี ปี 2514 ปลุำกเสกวัดปากนุำ�า

32. พูระนุางพูญาหลำวงพู่อมุ่่ย วัดดอนุไร่ ปี 2514

33. พูระเนืุ�อผึ้ง หลำวงพู่อผ้ึ้�ง วัดสว่างอารม่ณ์ 2493

34. พูระสม่เด็จั หลำวงพู่ออุ่ม่ วัดคุลำองขอม่ ปี 2466

35. พูระเนืุ�อดินุ หลำวงพู่อโต วัดโพูธุ์ิ�ศ์รีเจัริญ ปี 2485

36. พูระรูปหล่ำอปู่เสือ หลำวงพู่อแกะ วัดท่์าสม่อ ปี 2564

37. กุม่ารเพูชร หลำวงพู่อตี� วัดหูช้าง รุ่นุแรก ปี 2554

38. ลูำกอม่หลำวงพู่อสงวนุ วัดไผ่ึ้พัูนุมื่อ

39. ลูำกอม่หลำวงพู่อสงวนุ วัดไผ่ึ้พัูนุมื่อ  เนืุ�อดำา

40. เหรียญหลำวงพู่อปลืำ�ม่ วัดสวนุหงส์

41. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อหมุ่นุ  ปี  65

42. เหรียญใบสาเก อาจัารย์อิฏฐ์ วัดจุัฬาม่ณี ปี 59

43. เหรียญโชคุดี พู่อท์อง วัดบ้านุไร่ รุ่นุ 6 รอบ 72 ปี

44. วัดพัูงม่่วง รุ่นุลำาภผึ้ลำพููนุท์วี มี่ตลำอดกาลำ ปี 2563 (พิูม่พ์ูเล็ำก)

45. หลำวงพู่อพัูฒน์ุ วัดห้วยด้วนุ

46. พูระพิูฆเนุศ์ หลำวงปู่ท์องคุำา สุวโจั

47. ราหูอม่จัันุท์ร์ วัดท่์าม่ะนุาว

48. เหรียญราหูอม่จัันุท์ร์ม่งคุลำเศ์รษฐี หลำวงปู่ท์องคุำา สุวโจั  

49. ท้์าวเวสสุวรรณ วัดท่์าม่ะนุาว จั.กาญจันุบุรี

50. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อท์อง วัดบ้านุไร่

51. หนุุม่านุแรก หลำวงปู่ทิ์ม่ วัดพูระขาว

52. คุรุฑหลำวงพู่อชำานุาญ วัดบางกุฎีีท์อง



1. รูปหล่ำอรุ่นุแรก สุเม่โธุ์ภิกขุ 

2. ล็ำอกเก็ตมั่งกรฟ้า 

3. ล็ำอกเก็ตคุุณแม่่บุญเรือนุ รุ่นุคุุณยายกายสิท์ธุ์ิ�

4. ล็ำอกเก็ตม่หาลำาภ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู 

5. สิงห์ขนุาดห้อยคุอ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

6. ล็ำอกเก็ตพูระโพูธุ์ิญาณ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู 

7. เหรียญรุ่นุแรกพูระโพูธิุ์ญาณ เนืุ�อท์องคุำา   

 เงินุลำงยา เงินุ ตะกั�ว แลำะท์องเหลืำอง

8. เหรียญรุ่นุแรกพูระโพูธุ์ญิาณ เนืุ�อนุวะ ชนุวนุ แลำะ 

 ท์องแดง

9. เหรียญหล่ำอรุ่นุแรกพูระโพูธุ์ิญาณ เนืุ�อท์องคุำา   

 แลำะเงินุ 

10. เหรียญหล่ำอพูระโพูธุ์ิญาณ เนืุ�อแร่ แลำะชนุวนุ 

11. เหรียญปั�ม่พูระปัจัเจักพูระพุูท์ธุ์เจ้ัา ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

12. เหรียญนุาคุเกี�ยว พิูม่พ์ูใหญ่ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

13. เหรียญนุาคุเกี�ยว พิูม่พ์ูเล็ำก ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

14. เหรียญพูระอุปคุุตหลัำงลำายเซ็นุ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

15. พูระปัจัเจักสม่ปรารถีนุา เนืุ�อผึ้ง

16. รูปหล่ำอ 3 รอบ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

17. รูปหล่ำอพูระปัจัเจัก ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

18. รูปหล่ำอสี�หูห้าตา ไม่่จัำากัดรุ่นุ 

19. หนุุม่านุเรืองฤท์ธุ์ิ� ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

20. พูระฤาษีตาไฟ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

21. รูปเหมื่อนุปั�ม่รุ่นุแรก ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

22. วัวธุ์นูุ 3 รอบ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

23. พูระกริ�งรุ่นุแรก พูระโพูธุ์ิสัตว์ทั์นุใจั 

24. เหรียญพูระอุปคุุตแจักท์านุ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

25. พูระกริ�ง-พูระชัย 3 รอบ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

โต๊๊ะท่ี่� 51 ครูบูากฤษดา สุุเมโธ 
วัดสัุนิพระเจ้ิาแดง จิ.ลำาพูนิ
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26. พูระกริ�ง-พูระชัยเที์ยนุตี� ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

27. พูระกริ�งชินุบัญชร เนืุ�อท์องคุำา-เงินุ 

28. พูระกริ�งชินุบัญชร เนืุ�อชนุวนุ 

29. พูระชัยชินุบัญชร เนืุ�อท์องคุำา-เงินุ

30. พูระชัยชินุบัญชร เนืุ�อชนุวนุ

31. พูระปิดตาว่านุส้นุามิ่ 

32. พูระขุนุแผึ้นุรุ่นุชม่ตลำาด ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

33. พูระกริ�งตระกูลำมั่งกร ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

34. เหรียญพูระเจ้ัาแดงรุ่นุแรก 

35. พูระเจ้ัาห้าพูระองค์ุ เนืุ�อโลำหะ 

36. พูระขุนุแผึ้นุม่หาว่านุ 

37. พูระสังกัจัจัายน์ุ เนืุ�อผึ้ง

38. ล็ำอกเก็ตมั่งกรหยก ไม่่จัำากัดเนืุ�อ



1. เหรียญรูปเหมื่อนุรุ่นุแรก ไม่่จัำากัดเนืุ�อ 

2. พูระขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก เนืุ�อดำา ไม่่จัำากัดหลัำง

3. พูระขุนุแผึ้นุรุ่นุแรก เนืุ�อขาว ไม่่จัำากัดหลัำง

4. พูระกริ�งรุ่นุแรก สีลำสังวโร ปลำอกผิึ้ว

5. พูระกริ�งรุ่นุแรก สีลำสังวโร ไม่่ปลำอกผิึ้ว

6. พูระพูรหม่มั่งกร เนืุ�อท์องคุำา แลำะเงินุ

7. พูระพูรหม่มั่งกร เนืุ�อกะไหล่ำท์อง

8. พูระพูรหม่มั่งกร เนืุ�อชนุวนุ

9. พูระพูรหม่มั่งกร เนืุ�อผึ้ง

10. สี�หูห้าตารุ่นุแรก เนืุ�อท์องคุำา

11. สี�หูห้าตารุ่นุแรก เนืุ�อเงินุ

12. สี�หูห้าตารุ่นุแรก เนืุ�อชนุวนุ

13. ล็ำอกเก็ตพู่อเงาะรุ่นุแรก สม่ปรารถีนุาจิันุดาม่ณี

14. เหรียญรุ่นุเม่ตตาบารมี่ ไม่่จัำากันุเนืุ�อ

15. ขุนุแผึ้นุอริยท์รัพูย์ม่หาเศ์รษฐี หลัำงท์องคุำา

16. ขุนุแผึ้นุอริยท์รัพูย์ม่หาเศ์รษฐี หลัำงเงินุ

17. ขุนุแผึ้นุอริยท์รัพูย์ม่หาเศ์รษฐี หลัำงตะกั�ว

18. ขุนุแผึ้นุอริยท์รัพูย์ม่หาเศ์รษฐี หลัำงท์องเหลืำอง

19. ขุนุแผึ้นุอริยท์รัพูย์ม่หาเศ์รษฐี หลัำงจีัวร   

 เหรียญเม็่ดแตง แลำะธุ์รรม่ดา

20. ล็ำอกเก็ตพู่อเงาะ รุ่นุปลำดหนีุ�ราชาโชคุ

21. ล็ำอกเก็ตรูปเหมื่อนุรุ่นุแรก

22. ล็ำอกเก็ตม่หาลำาภ พิูม่พ์ูใหญ่

23. ล็ำอกเก็ตม่หาลำาภ พิูม่พ์ูเล็ำก

24. ล็ำอกเก็ตแผ่ึ้บุญ พิูม่พ์ูหนุ้าเณร

25. ล็ำอกเก็ตแผ่ึ้บุญ พิูม่พ์ูหนุ้าหนุุ่ม่

26. เหรียญหล่ำอพู่อเงาะ รุ่นุม่นุต์จิันุดาม่ณี ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

27. เหรียญพู่อเงาะรุ่นุแรก บุญกฐินุ

โต๊๊ะท่ี่� 52 ครูบูาปิองพล สุ่ลสัุงวโร
บู้านิบุูญเมต๊ต๊ามหาลาภ อ.เทิี่ง จิ.เช่ยงราย
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28. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุรุ่นุแรก เศ์รษฐีทั์นุใจั

29. พูระอุปคุุตหินุแกะ รุ่นุม่หาลำาภ รวยท์รัพูย์

30. พูระแก้วหินุแกะ ฐานุท์อง แลำะฐานุเงินุ

31. ดาบแก้วพูญาอินุท์ร์ รุ่นุม่งคุลำพุูธุ์ธุ์าคุม่   

 ปลำอกท์องคุำา นุาคุ แลำะเงินุ 

32. ดาบแก้วพูญาอินุท์ร์ รุ่นุม่งคุลำพุูธุ์ธุ์าคุม่

33. วัวธุ์นูุหางสิงห์ รุ่นุม่งคุลำดงหลำวง

34. พูระปิดตาซุ้ม่เศ์รษฐี เนืุ�อผึ้ง

35. พูระปิดตาม่หาลำาภ เนืุ�อโลำหะ

36. พู่อเงาะ รุ่นุสม่ปรารถีนุาจิันุดาม่ณี ไม่่จัำากัดหลัำง

37. พู่อเงาะรุ่นุแรก ไม่่จัำากัดหลัำง

38. รูปหล่ำอหลำวงปู่ท์วด นิุรันุตราย ไม่่จัำากัดเนืุ�อ



1. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก

2. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุ 2 รุ่นุบารมี่

3. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุ 3 ที์�ระฤกสร้างอุโบสถี

4. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุ 4  เสม่าไหว้พูระบาท์

5. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุ 5 เม่ตตา

6. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุ 6 ลำาภยศ์

7. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุ 7 เสม่าใหญ่ วัดเขายายหอม่

8. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุ 8 บูชาคุรู 1 ออกวัดสระแก้ว

9. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุ 9 ห่วงเชื�อม่ ไตรภาคีุ

10. เหรียญเสม่าหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุเสม่าบูชาคุรู 2 ออกวัดสระแก้ว

11. ล็ำอกเก็ตหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก คุร้�งองค์ุ

12. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุกฐินุคิุงส์ยนุต์ ปี 2554

13. พูระสม่เด็จัหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก ท์องพัูนุชั�ง

14. พูระรูปเหมื่อนุหล่ำอโบราณหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก

15. เหรียญหล่ำอโบราณจัอบใหญ่หลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก

16. เหรียญหล่ำอโบราณจัอบเล็ำกหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก

17. ตะกรุดโท์นุหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ขนุาด 5 นิุ�ว ลำงรักปิดท์อง รุ่นุแรก

18. พูระนุาคุปรกใบม่ะขาม่หลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก ออกวัดสระแก้ว

19. พูระกริ�งใหญ่หลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุกริ�งท์องใบหบก รุ่นุแรก

20. พูระกริ�งเล็ำกหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุกริ�งท์องใบหยก รุ่นุแรก

21. พูระชัยวัฒน์ุหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก

22. พูระกริ�งแก้วสาม่ประการหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

23. พูระชัยวัฒน์ุหล่ำอโบราณหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ วัดสระแก้ว

24. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ที์�ระฤกศิ์ษย์ รุ่นุแรก

โต๊๊ะท่ี่� 53 พระหลวงพ่อที่อง สุุที่ธสุ่โล วัดบู้านิไร่ 
อ.ด่านิขุนิที่ด
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***** มีรายการต่อหน�าถั่ดไป >>>>>



โต๊๊ะท่ี่� 53 พระหลวงพ่อที่อง สุุที่ธสุ่โล วัดบู้านิไร่ 
อ.ด่านิขุนิที่ด

25. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ที์�ระฤกศิ์ษย์ รุ่นุ 2

26. เหรียญโต๊ะหมู่่หลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ที์�ระฤกศิ์ษย์ รุ่นุ 3

27. เหรียญหล่ำอโบราณหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก ออกวัดสระแก้ว

28. พูระรูปเหมื่อนุหล่ำอโบราณหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก ออกวัดสระแก้ว

29. พูระปิดตาหล่ำอโบราณหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก ออกวัดสระแก้ว

30. เหรียญหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุบูชาคุรู 3 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

31. เหรียญเม็่ดแตงหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ รุ่นุแรก ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

32. เหรียญเสม่าหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ไม่่มี่ลำายกนุก ออกวัดปรก

33. เหรียญเสม่าฉลุำลำายหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

34. เหรียญโต๊ะหมู่่ หลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

35. พูระปิดตาหลัำงรูปเหมื่อนุหลำวงพู่อท์อง สุท์ธุ์สีโลำ ออกวัดปรก

36. เหรียญสม่ปรารถีนุา ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

37. เหรียญเจ้ัาสัวพัูนุล้ำานุ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ

38. เหรียญเศ์รษฐีพัูนุล้ำานุ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
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1. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูเศี์ยรโต A
2. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูเศี์ยรโต B
3. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูฟอร์ม่เศี์ยรโต-เส้นุด้ายล้ำก
4. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูเส้นุด้ายใหญ่-เล็ำก
5. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูไข่ปลำาเลืำอนุ
6. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูซุ้ม่ซ้อนุ
7. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูต้อใหญ่ บล็ำอกแรก-บล็ำอกสอง
8. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูต้อ เนืุ�อเหลืำอง
9. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูไข่ปลำาใหญ่
10. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูคุะแนุนุ
11. พูระผึ้ง รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูรูปเหมื่อนุสม่เด็จัฯ (โต)
12. พูระกริ�ง พูระชัยวัฒน์ุ รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุ ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
13. รูปเหมื่อนุหล่ำอสม่เด็จัฯ (โต) รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
14. เหรียญรูปเหมื่อนุ รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 ไม่่จัำากัดขนุาด
15. เหรียญสม่เด็จั (จิั�ว) รุ่นุ 100 ปี ปี 2515 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
16. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 108 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่ A นิุยม่
17. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 108 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่ อกลำำ�า นิุยม่
18. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 108 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่ แขนุจุัดล้ำก
19. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 108 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่ ไม่่จัำากัดบล็ำอก
20. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 108 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูพูระคุะแนุนุ
21. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 108 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูรูปเหมื่อนุสม่เด็จัพูระพุูฒาจัารย์ (โต)
22. เหรียญหล่ำอสม่เด็จั รุ่นุ 108 ปี ปี 2523 เนืุ�อตะกั�วถีำ�าชา
23. เหรียญโลำหะ รุ่นุ 108 ปี ปี 2523 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
24. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 118 ปี ปี 2533 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่ ยืด, จััม่โบ้ นิุยม่
25. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 118 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่ ไม่่จัำากัดบล็ำอก
26. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 118 ปี ปี 2523 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู
27. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 118 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูคุะแนุนุ
28. พูระผึ้ง รุ่นุ 118 ปี ปี 2523 พิูม่พ์ูรูปเหมื่อนุ
29. เหรียญโลำหะ รุ่นุ 118 ปี ปี 2533 ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
30. พูระสม่เด็จั รุ่นุ 122 ปี ปี 2537 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่
31. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุเสาร์ห้า รุ่นุแรก ปี ปี 2536
32. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุเสาร์ห้า รุ่นุแรก ปี ปี 2539
33. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 231 ปีชาตกาลำ ปี 2562 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่ เกศ์ท์ะลุำซุ้ม่
34. พูระผึ้งสม่เด็จั รุ่นุ 231 ปีชาตกาลำ ปี 2562 พิูม่พ์ูพูระประธุ์านุใหญ่ เกศ์จัรดซุ้ม่
35. พูระหล่ำอรูปเหมื่อนุสม่เด็จัฯ (โต) รุ่นุ 231 ปีชาตกาลำ

โต๊๊ะท่ี่� 54 พระวัดระฆั์งโฆ์สิุต๊าราม กรุงเที่พฯ
ยอดนิิยม
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1. เหรยีญรูปเหมื่อนุ สม่เดจ็ัพูระญาณสงัวร วัดบวรนิุเวศ์วิหาร ปี 2529 เนืุ�อท์องฝาบาตร จั.กรงุเท์พูม่หานุคุร

2. พูระสม่เด็จัสุคุโต สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์วิหาร จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร

3. พูระสม่เด็จัอรหัง ปี 2511 สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์วิหาร จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร 

4. พูระกริ�งปวเรศ์ ปี 2530 สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์วิหาร จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร

5. รูปหล่ำอ นุวะ-ท์องผึ้สม่ สม่เด็จัพูระญาณสังวร วัดบวรนิุเวศ์วิหาร จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร

6. เหรียญเสม่าลำงยา รุ่นุ 122 ปี หลำวงปู่ทิ์ม่ วัดลำะหารไร่ 2544 จั.ระยอง

7. เหรีญเสม่าท์องแดง รุ่นุ 122 ปี หลำวงปู่ทิ์ม่ วัดลำะหารไร่ 2544 จั.ระยอง

8. ขุนุแผึ้นุพูรายกุม่าร พิูม่พ์ูใหญ่ตะกรุดท์องคุำา-เงินุ -ท์องแดง รุ่นุ 122 ปี หลำวงปู่ทิ์ม่ วัดลำะหารไร่ 2544 จั.ระยอง

9. ขุนุแผึ้นุพูรายกุม่าร พิูม่พ์ูเล็ำก รุ่นุ 122 ปี หลำวงปู่ทิ์ม่ วัดลำะหารไร่ 2544 จั.ระยอง

10. พูระสังข์กัจัจัายน์ุ รุ่นุ 122 ปี หลำวงปู่ทิ์ม่ วัดลำะหารไร่ 2544 จั.ระยอง

11. ลูำกสวาท์ หลำวงพู่อบุญยิ�ง วัดอุทั์ยโพูธุ์าราม่ จั.เพูชรบุรี

12. ท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อบุญยิ�ง รุ่นุ 1 วัดอุทั์ยโพูธุ์าราม่ จั.เพูชรบุรี

13. ตะกรุด หลำวงพู่อบุญยิ�ง วัดอุทั์ยโพูธุ์าราม่ จั.เพูชรบุรี

14. เหรียญรุ่นุแรก หลำวงพู่อบุญยิ�ง วัดอุทั์ยโพูธุ์าราม่ จั.เพูชรบุรี

15. เหรียญรุ่นุสอง หลำวงพู่อบุญยิ�ง วัดอุทั์ยโพูธุ์าราม่ จั.เพูชรบุรี

16. เหรียญปาดตาลำ ปี 2558 หลำวงพู่อสำาเร็จัศั์กดิ�สิท์ธุ์ิ� จั.สระบุรี

17. เหรียญเสม่า ปี 2555 หลำวงพู่อสำาเร็จัศั์กดิ�สิท์ธุ์ิ� จั.สระบุรี

18. พูระสม่เด็จั พูระคุรูสุพูจัน์ุ วัดสุทั์ศ์น์ุเท์พูวราราม่ จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร

19. พูระสม่เด็จั หลำวงปู่นุาคุ วัดระฆังโฆสิตาราม่ จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร

20. เหรียญ พูระม่หาสุรศั์กดิ� วัดประดู่พูระอาราม่หลำวง จั.สมุ่ท์รสงคุราม่

21. พูระสม่เด็จั พูระม่หาสุรศั์กดิ� วัดประดู่พูระอาราม่หลำวง จั.สมุ่ท์รสงคุราม่

22. เหรียญเต่าเลืำอนุ รุ่นุแรก หลำวงพู่อต๋อง วัดพุูตะเคีุยนุ จั.กาญจันุบุรี

23. พูระสังกัจัจัายน์ุโชคุดี หลำวงพู่อต๋อง วัดพุูตะเคีุยนุ จั.กาญจันุบุรี
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24. เหรียญรุ่นุแรก หลำวงพู่อต๋อง วัดพุูตะเคีุยนุ จั.กาญจันุบุรี

25. ปิดตาข้าวตอกแตก รุ่นุ 1 หลำวงพู่อต๋อง วัดพุูตะเคีุยนุ จั.กาญจันุบุรี

26. พีู�เงาะเรียกท์รัพูย์ หลำวงพู่อต๋อง วัดพุูตะเคีุยนุ จั.กาญจันุบุรี

27. ล็ำอกเก็ต หลำวงพู่อต๋อง วัดพุูตะเคีุยนุ จั.กาญจันุบุรี

28. พูระขุนุแผึ้นุหลำวงพู่อต๋อง วัดพุูตะเคีุยนุ จั.กาญจันุบุรี

29. พูระปิดตา หลำวงพู่อนุวณปริสุทฺ์โธุ์ วัดแก้วเจัริญ จั.สมุ่ท์รสงคุราม่

30. พูระปิดตา หลำวงพู่อท์องเบิ�ม่ วัดวังยาว จั.ประจัวบคีุรีขันุธุ์์

31. กระบองท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อสม่บูรณ์ วัดหงส์รัตนุาราม่ (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ) จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร

32. ล็ำอกเก็ต หลำวงพู่อสม่บูรณ์ วัดหงส์รัตนุาราม่ (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ) จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร

33. เหรียญท้์าวเวสสุวรรณ หลำวงพู่อสม่บูรณ์ วัดหงส์รัตนุาราม่ (ไม่่จัำากัดเนืุ�อ) จั.กรุงเท์พูม่หานุคุร

34. เหรียญเสม่าคุุ้ม่ดวง หลำวงปู่แผ้ึ้ว สำานัุกปฏิบัติธุ์รรม่ บ้านุไสหลำวง จั.พัูท์ลุำง

35. ล็ำอกเก็ต ไม่่จัำากัดรุ่นุ หลำวงปู่แผ้ึ้ว สำานัุกปฏิบัติธุ์รรม่ บ้านุไสหลำวง จั.พัูท์ลุำง

36. เหรียญพูระพูรหม่ พูระอาจัารย์ติ�ว วัดม่ณีชลำขัณฑ์ จั.ลำพูบุรี
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พระหลวงพ่อคูณ ปิริสุุทฺี่โธ
วัดบู้านิไร่ จิ.นิครราชสุ่มา ยอดนิิยม 

1. สม่เด็จัพูญางิ�วดำา รุ่นุทู์ลำเกล้ำา เนืุ�อผึ้ง   
 ออกวัดใหม่่บ้านุดอนุ ปี 2519
2. สม่เด็จันุางพูญางิ�วดำา เนืุ�อผึ้ง รุ่นุเกียรตินุิยม่  
 ปี 2523
3. นุางกวักพูญางิ�วดำา (รุ่นุพิูเศ์ษเสาร์ ๕) เนืุ�อผึ้ง 
 ลำงรักปิดท์อง ปี 2536
4. พูระสม่เด็จัพูญางิ�วดำา (พิูม่พ์ูใบโพูธุ์ิ�เล็ำก) เนืุ�อผึ้ง 
 ลำงรักปิดท์อง ปี 2536
5. พูระกริ�งงิ�วดำา (รุ่นุพิูเศ์ษเสาร์ ๕) เนืุ�อนุวโลำหะ  
 ปี 2536
6. เหรียญถุีงเงินุถุีงท์องหลำวงพู่อคูุณ ปริสุทฺ์โธุ์  
 ปี 2537
7. เหรียญรุ่นุม่หาราช เนืุ�อท์องแดง ปี 2536
8. ตะกรดุแผ่ึ้นุปั�ม่รูปเหมื่อนุ รุ่นุม่หาบารม่ ีเนืุ�อเงินุ  
 ปี 2536
9. ตะกรุดแผ่ึ้นุปั�ม่รูปเหมื่อนุ รุ่นุม่หาบารมี่  
 เนืุ�อท์องแดง ปี 2536
10. เหรียญหล่ำอพิูม่พ์ูเจ้ัาสัว รุ่นุม่ารุม่คุ้าคูุณอุดหนุุนุ  
 ปี 2536 เนืุ�อนุวโลำหะ
11. เหรียญหล่ำอพิูม่พ์ูเจ้ัาสัว รุ่นุบารมี่ ปี 2536
12. พูระปิดตาหัวจัรวด รุ่นุคูุณรุ่งโรจัน์ุ เนืุ�อเงินุ   
 ปี 2537
13. เหรียญสี�เหลีำ�ยม่นัุ�งยองข้างมั่งกร รุ่นุคูุณพัูนุล้ำานุ  
 เนืุ�อเงินุ ปี 2537
14. พูระปิดตาลำอยองค์ุ บรรจุักริ�ง รุ่นุคูุณพัูนุล้ำานุ  
 เนืุ�อเงินุ ปี 2537
15. เหรียญเต่าม่หาเศ์รษฐี เนืุ�อเงินุพิูม่พ์ูใหญ่   
 รุ่นุพูลัำงจิัต ปี 2537
16. เหรียญเต่าม่หาเศ์รษฐี เนืุ�อเงินุพิูม่พ์ูเล็ำก   
 รุ่นุพูลัำงจิัต ปี 2537
17. เหรียญกลำม่ รุ่นุคูุณอุปถัีม่ภ์ ปี 2537
18. เหรียญเสม่าหล่ำอพิูม่พ์ูสม่เด็จัหลัำงหลำวงพู่อคูุณ  
 รุ่นุคูุณพัูนุล้ำานุ ปี 2537
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19. พูระกริ�ง รุ่นุคูุณท์อง เนืุ�อนุวโลำหะ ปี 2537
20. พูระกริ�ง รุ่นุคูุณท์อง เนืุ�อท์องแดงรม่ดำา ปี 2537
21. พูระสม่เด็จัหลัำงรูปเหมื่อนุฝังตะกรุด รุ่นุคูุณท์อง  
 ปี 2537
22. พูระปิดตาม่หาลำาภ เนืุ�อผึ้งฝังตะกรุด รุ่นุคูุณท์อง  
 ปี 2537 พิูม่พ์ูใหญ่
23. พูระปิดตาม่หาลำาภ เนืุ�อผึ้งฝังตะกรุด รุ่นุคูุณท์อง  
 ปี 2537 พิูม่พ์ูเล็ำก
24. เหรียญรูปไข่ พิูม่พ์ูคุร้�งองค์ุ รุ่นุคูุณท์อง ปี 2537  
 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
25. เหรียญรูปไข่ พิูม่พ์ูเอกลัำกษณ์ รุ่นุคูุณท์อง   
 ปี 2537 ไม่่จัำากัดเนืุ�อ
26. เหรียญหลำวงพู่อเกษร ออกวัดราไวย์ ภูเก็ต   
 ปี 2538
27. พูระผึ้งรูปเหมื่อนุ รุ่นุม่งคุลำบารมี่ ปี 2538
28. เหรียญกลำม่รุ่นุกูรักม้่งเสม่อต้นุเสม่อปลำาย   
 เนืุ�อท์องแดง ปี 2538
29. เหรียญหล่ำอเอกลัำกษณ์ลำายฉลุำ รุ่นุคูุณท์รัพูย์แสนุล้ำานุ  
 ปี 2539
30. เหรียญเม็่ดแตง รุ่นุเสาร์๕ คูุณท์รัพูย์แสนุล้ำานุ  
 ปี 2539
31. พูระปิดตาสาริกา ม่หาลำาภ เนืุ�อผึ้ง พู.ศ์. 2539  
 พิูม่พ์ูกลำาง
32. เหรียญสุรนุารีเกม่ส์ ปี 2543
33. เหรียญรุ่นุ ม่จัร วัดบ้ง เนืุ�อเงินุ ปี 2553
34. เหรียญ รุ่นุกำาแพูงแก้ว เนืุ�อเงินุ ปี 2553
35. รูปหล่ำอหลำวงพู่อคูุณ รุ่นุบารมี่ปริสุทฺ์โธุ์ ปี 2555
36. ลูำกอม่หลำวงพู่อคูุณ รุ่นุบารมี่ปริสุทฺ์โธุ์ ปี 2555  
 ตะกรุดท์องคุำา, ตะกรุดเงินุ
37. ลูำกอม่หลำวงพู่อคูุณ รุ่นุบารมี่ปริสุทฺ์โธุ์ ปี 2555  
 ตะกรุดชนุวนุ
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กรรมการรับและตััดสิินพระ
สิมาคมผู้้�นิยมพระเคร่�องพระบ้ชาไทย

พระกรุวัดราชบููรณะ - พระเนืิ�อชินิ
จิ.พระนิครศร่อยุธยา ยอดนิิยม 

1. พูระยอดขุนุพูลำ กรุวัดราชบูรณะ

2. พูระหูยานุ กรุวัดราชบูรณะ

3. พูระศ์าสดา กรุวัดราชบูรณะ

4. พูระอู่ท์องซุ้ม่เรือนุแก้ว กรุวัดราชบูรณะ

5. พูระอู่ท์องบัวสองชั�นุ กรุวัดราชบูรณะ

6. พูระอู่ท์องฐานุสำาเภา กรุวัดราชบูรณะ

7. พูระนุาคุปรก กรุวัดราชบูรณะ

8. พูระพิูม่พ์ูโดดร่ม่ กรุวัดราชบูรณะ

9. พูระลีำลำากำาแพูงนิุ�ว กรุวัดราชบูรณะ

10. พูระขุนุแผึ้นุบัวห้าจุัด กรุวัดราชบูรณะ

11. พูระขุนุแผึ้นุใบตำาแย กรุวัดราชบูรณะ

12. พูระซุ้ม่เสม่าท์ศิ์ (ยอดอณุาโลำม่) กรวัุดราชบูรณะ

13. พูระซุ้ม่จิัก กรุวัดราชบูรณะ

14. พูระซุ้ม่ระฆัง กรุวัดราชบูรณะ

15. พูระขุนุแผึ้นุใบม่ะยม่ กรุวัดราชบูรณะ

16. พูระลีำลำาแจักันุคูุ่ กรุวัดราชบูรณะ

17. พูระขุนุแผึ้นุ พิูม่พ์ูแหวกม่่านุ กรุวัดราชบูรณะ

18. พูระแผึ้งตัดไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู กรุวัดราชบูรณะ

19. พูระลีำลำาช่อดอกไม้่ (พิูม่พ์ูไม้่โปร) กรุวัดราชบูรณะ

20. พูระขุนุแผึ้นุใบพุูท์รา กรุวัดราชบูรณะ

21. พูระพิูม่พ์ูวัดราชขนุาดเล็ำก ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

 กรุวัดราชบูรณะ

22. พูระพิูม่พ์ูวัดราชขนุาดใหญ่ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

 กรุวัดราชบูรณะ
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23. พูระปรกโพูธุ์ิ� พิูม่พ์ูจิั�ว กรุวัดราชบูรณะ

24. พูระปรกโพูธุ์ิ� พิูม่พ์ูใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ

25. พูระปรุหนัุงเดี�ยว กรุวัดราชบูรณะ

26. พูระพูมิ่พ์ูด้านุหลัำงจัาร้กภาษาจันีุ กรุวัดราชบรูณะ

27. พูระอู่ท์องกรุบ้งพูระราม่ จั.อยุธุ์ยา

28. พูระปรุหนัุง พิูม่พ์ูบัวเบ็ด ไม่่จัำากัด จั.อยุธุ์ยา

29. พูระขุนุแผึ้นุใบพุูท์รา (เนืุ�อชินุ) กรุวัดใหญ่ชัยม่งคุลำ  

 จั.อยุธุ์ยา

30. พูระปรุหนัุง พิูม่พ์ูบัวฟันุปลำา ไม่่จัำากัดกรุ

 จั.อยุธุ์ยา

31. พูระนุาคุปรกพูระงั�ว กรุวัดม่หาธุ์าตุ จั.อยุธุ์ยา

32. พูระอู่ท์องคุางไม่่มี่เคุรา กรุวัดม่หาธุ์าตุ จั.อยุธุ์ยา

33. พูระอู่ท์อง กรุวัดม่เหยงค์ุ - วัดตูม่ จั.อยุธุ์ยา

34. พูระเนืุ�อชินุ กรุวัดใหญ่ชัยม่งคุลำ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู

 จั.อยุธุ์ยา

35. พูระกรุวัดตะไกร เนืุ�อชินุ ไม่่จัำากัดพิูม่พ์ู จั.อยุธุ์ยา

36. พูระปรุหนัุงวัดประสาท์ - วัดประดู่ จั.อยุธุ์ยา

37. พูระพิูจิัตร กรุวัดเดิม่ จั.อยุธุ์ยา


