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สารบัญรายการส่งพระเข้าประกวด
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เทวรูป – พระบูชา – รูปเหมือน ยอดนิยม ชุดที่ 1

เทวรูป – พระบูชา – รูปเหมือน ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระเบญจภาคี

พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 1 

พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 2 

พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 3 

พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1 

พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2 

พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 3

พระกรุภาคเหนือ ยอดนิยม

พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระรูปเหมือน เหรียญหล่อ ยอดนิยม

เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม

พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม

เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 1

เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระเนื้อดิน ทั่วไป

พระเนื้อผง ทั่วไป

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - รูปเหมือน ทั่วไป

เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป

พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ฯ-วัดเขาบางทราย ยอดนิยม

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม

พระภาคใต้ ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระภาคใต้ ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระภาคใต้ ยอดนิยม ชุดที่ 3

พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ทั่วไป

พระหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต ยอดนิยม

พระเครื่องจังหวัดภูเก็ต ทั่วไป
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สารบัญรายการส่งพระเข้าประกวด

พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม

จตุคามรามเทพ ยอดนิยม

พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ยอดนิยม

พระคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม กรุงเทพฯ ทั่วไป

พระจังหวัดนนทบุรี ทั่วไป

พระจังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม

พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี ยอดนิยม

พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม

หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำาบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม

พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำาปาง ทั่วไป

หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี ยอดนิยม

พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระหลวงปู่บุญ-หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม

พระจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 2

เครื่องรางจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม

พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระปิดตาภาคตะวันออก ยอดนิยม

พระกรุวัดราชบูรณะ - พระเนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม

พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม

พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปี ชาตกาล กรุงเทพมหานคร ทั่วไป

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 3

พระหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ยอดนิยม

พระหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป 

พระหลวงปู่หมุน วัดซับลำาใย ทั่วไป

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 5

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 6

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 7

พระเครื่องภาคใต้ ทั่วไป

หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน จ.สมุทรปราการ ทั่วไป

พระหลวงปู่ลำาภู - พระหลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ทั่วไป

พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม

พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค - พระอำาเภอเสนา ทั่วไป

พระหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ทั่วไป

พระหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป

พระคณาจารย์ เมตตาสายบุญ ทั่วไป

พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม

พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม

พระหลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ทั่วไป

ท้าวเวสสุวรรณพุทธศิลป์ทรงจำาปี วัดจุฬามณี และรุ่นราชาเพิ่มทรัพย์ วัดมหาธาตุ ทั่วไป

พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ยอดนิยม

พระหลวงพ่อเขียน จ.พิจิตร ยอดนิยม

พระจังหวัดสิงห์บุรี ทั่วไป

พระหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี ทั่วไป

พระหลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตฺโต วัดเวฬุวันธรรมวิหาร จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป

พระหลวงปู่แสน ปสนฺโน - หลวงพ่อสว่าง ปัญญาทีโป จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป

พระครูบากฤษณะ อินทวัณโณ จ.นครราชสีมา ทั่วไป

พระอาจารย์ตี๋เล็ก ปัญญาสาโร วัดเขาสุนะโม จ.เพชรบูรณ์ ทั่วไป

พระหลวงปู่แผ้ว ผลปัญโญ จ.พัทลุง ทั่วไป

พระหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ รุ่น รวยเจริญยศ ทั่วไป

พระครูบาชัยยาปัถพี ชัยยรัตนจิตโต จ.เชียงราย ทั่วไป

พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ทั่วไป

พระหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป

พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป
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สารบัญรายการส่งพระเข้าประกวด
 โต๊ะที่         รายการพระประกวด   จำานวน  รายการที่    หน้าที่

รวม  106 โต๊ะตัดสิน  รายการพระทั้งหมด  3,787  รายการ
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โต๊ะที่ 1  เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือนยอดนิยม  ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (43  รายการ)

1. พระพุทธรูป สมัยทวารวดี ยืน, นั่ง ไม่จำากัดขนาด
2. พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย ยืน , นั่ง ไม่จำากัดขนาด
3. เทวรูป สมัยศรีวิชัย ยืน, นั่ง ไม่จำากัดขนาด
4. เทวรูป สมัยลพบุรี, พระศิวะ, พระนารายณ์ หรือ พระโพธิสัตว์ ยืน, นั่ง ไม่จำากัดขนาด
5. เทวรูปพระพิฆเนศ สมัยลพบุรี ไม่จำากัดขนาด
6. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ยืน ไม่จำากัดขนาด
7. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี นั่ง ไม่จำากัดขนาด
8. พระพุทธรูป นาคปรก สมัยลพบุรี หน้าตักไม่เกิน 3 นิ้ว
9. พระพุทธรูป นาคปรก สมัยลพบุรี หน้าตัก 3 นิ้ว ขึ้นไป
10. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง ไม่จำากัดขนาด
11. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ลังกาวงศ์ ไม่จำากัดขนาด
12. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม ไม่เกิน 5 นิ้ว
13. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม 5 นิ้ว ขึ้นไป
14. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ทรงเครื่อง นั่งไม่จำากัดขนาด
15. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย นั่ง ไม่จำากัดขนาด
16. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย ยืน ไม่จำากัดขนาด
17. พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง หน้าแก่ ไม่จำากัดขนาด
18. พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง หน้าหนุ่ม ไม่จำากัดขนาด
19. พระพุทธรูป สมัยกำาแพงเพชร ไม่จำากัดขนาด
20. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา นั่ง ไม่จำากัดขนาด
21. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ยืน ไม่จำากัดขนาด
22. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ทรงเทริด, ทรงเครื่อง ไม่จำากัดขนาด
23. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา, นครศรีธรรมราช ขนมต้ม นั่งไม่จำากัดขนาด
24. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง ยืนไม่จำากัดขนาด
25. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก ยืนไม่จำากัดขนาด
26. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง นั่งไม่จำากัดขนาด
27. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก นั่งไม่จำากัดขนาด
28. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางนาคปรก ไม่จำากัดขนาด
29. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางป่าเลไลยก์ ไม่จำากัดขนาด
30. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระสังกัจจายน์ นั่งไม่จำากัดขนาด
31. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระมาลัย นั่งไม่จำากัดขนาด
32. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระนารายณ์ทรงโค ไม่จำากัดขนาด
33. นางกวัก สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
34. พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
35. พระท้าวมหาชมภู สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
36. พระภิกษุณี สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
37. พระสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดปาง และขนาด
38. พระกำาแพงศอก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ, กรุชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี
39. พระกำาแพงใบขนุน ไม่จำากัดกรุ จ.อยุธยา
40. พระกำาแพงห้าร้อยเต็มแผง จ.กำาแพงเพชร
41. พระพุทธรูป นั่ง, ยืน แกะด้วยไม้ สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร์
42. พระพุทธรูป นั่ง, ยืน แกะด้วยเงิน สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร์
43. พระยอดธง, พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำา สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร์
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โต๊ะที่ 2  เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือนยอดนิยม  ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (42  รายการ)

44. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล ยืนไม่จำากัดขนาด
45. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล นั่งไม่จำากัดขนาด
46. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล ไม่จำากัดปาง - ไม่จำากัดขนาด
47. พระบูชาไพรีพินาศ รุ่นแรก วัดบวรนิเวศฯ ปี 2495
48. พระบูชาหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก วัดโสธรฯ ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
49. พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปั๊มครึ่งซีก ( หน้ากาก ) วัดโสธรฯ ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
50. พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2503 - 2508 ไม่จำากัดขนาด จ.ฉะเชิงเทรา
51. พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2509  ไม่จำากัดขนาด จ.ฉะเชิงเทรา
52. พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2514 ตรงปี ไม่จำากัดขนาด จ.ฉะเชิงเทรา
53. พระบูชาแผ่นปั๊มสี่เหลี่ยม หลวงพ่อโสธร ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
54. พระบูชาแผ่นปั๊มสี่เหลี่ยม พระพุทธชินราช ปี 2485 จ.พิษณุโลก
55. พระบูชานิรันตราย รุ่นแรก วัดราชประดิษฐ์ 
56. พระบูชาพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ ขนาด 9 นิ้ว ปี 2515
57. พระบูชาพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ ขนาด 5 นิ้ว ปี 2515
58. พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. แม่ทัพภาค 3 ขนาด 9 นิ้ว ปี 2517
59. พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. แม่ทัพภาค 3 ขนาด 5.9 นิ้ว ปี 2517
60. พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร., ว.ม.ก. วัดเบญจมบพิตร ขนาด 9 นิ้ว ปี 2519
61. พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร., ว.ม.ก. วัดเบญจมบพิตร ขนาด 5 นิ้ว ปี 2519
62. พระบูชาพระพุทธชินราช รุ่นพระมาลาเบี่ยง ไม่จำากัดหน้าตัก  ปี 2520
63. พระบูชา ภ.ป.ร. วัดเทวสังฆาราม ขนาด 9 นิ้ว ปี 2506 จ.กาญจนบุรี 
64. พระบูชา ภ.ป.ร. วัดเทวสังฆาราม ขนาด 5 นิ้ว ปี 2506 จ.กาญจนบุรี 
65. พระบูชา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศน์ รุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว ปี 2508  
66. พระบูชา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศน์ รุ่นแรก ขนาด 5 นิ้ว ปี 2508  
67. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25 พุทธศตวรรษ) รุ่นแรก ไม่จำากัดขนาด ปี 2500
68. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25 พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 1) ไม่จำากัดขนาด ปี 2525
69. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25 พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 2) ไม่จำากัดขนาด ปี 2526
70. พระบูชาพิมพ์พระประธาน รุ่น 100 ปี วัดระฆังฯ ไม่จำากัดขนาด ปี 2515
71. พระบูชารูปเหมือนสมเด็จโต 100 ปี วัดระฆังฯ ไม่จำากัดขนาด ปี 2515
72. พระบูชารูปเหมือนสมเด็จโต 101 ปี วัดใหม่อมตรส ปี 2517
73. พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2503 - 2512 จ.ปัตตานี
74. พระบูชารูปเหมือน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก ไม่จำากัดขนาด ปี 2507 จ.นครปฐม
75. พระบูชาพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ไม่จำากัดขนาด ปี 2516 จ.นครปฐม 
76. พระบูชาพระสังกัจจายน์ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ไม่จำากัดเนื้อ จ.นครปฐม 
77. พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม รุ่นมหาดง, มูลนิธิฯ, สวมแว่น วัดกลางบางแก้ว ปี 2524 จ.นครปฐม 
78. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก ลาภ ผล พูน ทวี จ.นครปฐม
79. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ไม่จำากัดรุ่น (ทันท่าน) จ.นครสวรรค์
80. พระบูชาพระพุทธหลวงพ่อคูณ ไม่จำากัดขนาด, รุ่น, ปี
81. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานสี่เหลี่ยม ไม่จำากัดขนาด, รุ่น, ปี
82. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานกลม ไม่จำากัดขนาด, รุ่น, ปี
83. พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ ไม่จำากัดขนาด, รุ่น, ปี
84. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ ปี 2516
85. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ รุ่น 2
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โต๊ะที่ 3  พระเบญจภาคี
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (43  รายการ)

86. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)
87. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
88. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
89. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
90. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
91. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
92. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
93. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
94. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
95. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
96. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
97. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
98. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
99. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
100. พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513
101. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ
102. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ วัดมหาธาตุ
103. พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, วัดสร้อยทอง
104. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง
105. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
106. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
107. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.กำาแพงเพชร
108. พระกำาแพงซุ้มกอ (ซุ้มกอดำา) พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำาแพงเพชร
109. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำาแพงเพชร
110. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.กำาแพงเพชร
111. พระกำาแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำาแพงเพชร
112. พระกำาแพงลีลาพลูจีบ จ.กำาแพงเพชร
113. พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
114. พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
115. พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
116. พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
117. พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
118. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
119. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
120. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
121. พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
122. พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
123. พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
124. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
125. พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
126. พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
127. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง, ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
128. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
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โต๊ะที่ 4 พระยอดขุนพล ยอดนิยม  ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (30  รายการ)

129. พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สวรรคโลก จ.สุโขทัย

130. พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย

131. พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

132. พระท่ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุโขทัย

133. พระศาสดา เนื้อชินเงิน กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย

134. พระลีลาถ้ำาหีบ เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง  จ.สุโขทัย

135. พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

136. พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

137. พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

138. พระลีลาวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก

139. พระชินสีห์ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก

140. พระลีลาไก่เขี่ย เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง วัดสุดสวาท  จ.พิษณุโลก

141. พระซุ้มกอ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดกรุ จ.กำาแพงเพชร

142. พระลีลาเชยคางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

143. พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

144. พระยอดขุนพลเสมาตัด เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

145. พระลีลากำาแพงขาว เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

146. พระกำาแพงห้าร้อยตัดเก้า เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

147. พระนาคปรกลูกยอ เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

148. พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน กรุวัดวังพาน จ.กำาแพงเพชร

149. พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์

150. พระนางพญา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์

151. พระหูยาน เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท

152. พระลีลาเมืองสวรรค์ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดกรุ จ.ชัยนาท

153. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุดอนกระโดน จ.ชัยนาท

154. พระยอดขุนพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารพระ จ.ชัยนาท 

155. พระนาคปรก สนิมแดง กรุบ้านดอนคา จ.ชัยนาท

156. พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุศรีโสฬส จ.สิงห์บุรี

157. พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี

158. พระนาคปรก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุป่าไม้แดง จ.สิงห์บุรี
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159. พระร่วงยืนหลังลายผ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

160. พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุเก่า)

161. พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุใหม่)

162. พระหูยานพิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี 

163. พระหูยานพิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

164. พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

165. พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

166. พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

167. พระหลวงพ่อแขก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

168. พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน กรุถ้ำามหาเถร จ.ลพบุรี

169. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี

170. พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

171. พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

172. พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

173. พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน , ตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารกรอ จ.ลพบุรี

174. พระนารายณ์ทรงปืน ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์ จ.ลพบุรี

175. พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

176. พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี

177. พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน กรุช่างกล จ.ลพบุรี

178. พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

179. พระหูยาน เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

180. พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพะงั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา

181. พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

182. พระยอดธง เนื้อทองคำา, เงิน, ชินเงิน, สำาริด จ.พระนครศรีอยุธยา

183. พระอู่ทองคางเครา, คางไม่มีเครา เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

184. พระร่วงนั่ง พิมพ์รัศมี เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดกลาง จ.นครปฐม

185. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุบ้านโนนสูง จ.นครราชสีมา

186. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ

187. พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเสมา 3 ชั้น จ.เพชรบุรี

188. พระหูยาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จำากัดกรุ จ.เพชรบุรี

โต๊ะที่ 5 พระยอดขุนพล ยอดนิยม  ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (30 รายการ)
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189. พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จำากัดกรุ จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี จ.กาญจนบุรี

190. พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จำากัดกรุ จ.ลพบุรี จ.กาญจนบุรี

191. พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุถ้ำาพุพระ จ.กาญจนบุรี

192. พระร่วงยืน ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

193. พระท่ากระดานหูช้าง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี

194. พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเก่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

195. พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่วัดเทวสังฆาราม กรุถ้ำาสังขะ จ.กาญจนบุรี

196. พระขุนแผนห้าเหลี่ยม เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดเหนือ (วัดเทวสังฆาราม) จ.กาญจนบุรี

197. พระสุพรรณยอดโถ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

198. พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

199. พระมเหศวร พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

200. พระมเหศวร พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

201. พระมเหศวรเดี่ยว - ศวรตรง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

202. พระลีลา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

203. พระเนื้อชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

204. พระนาคปรก พิมพ์ปรกแบน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี

205. พระนาคปรก พิมพ์ผมเม็ด, ชีโบ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี

206. พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี

207. พระร่วงยืน กรุบ้านหัวเกาะ จ.สุพรรณบุรี

208. พระร่วงนั่ง กรุบ้านหัวเกาะ จ.สุพรรณบุรี

209. พระร่วงยืน พิมพ์รัศมี กรุหนองแจง จ.สุพรรณบุรี

210. พระร่วงนั่ง กรุหนองแจง จ.สุพรรณบุรี

211. พระร่วงยืน กรุสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

212. พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร จ.สุพรรณบุรี

213. พระนาคปรก กรุบ้านละหาร จ.สุพรรณบุรี

214. พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดปู่บัว, ราชเดชะ จ.สุพรรณบุรี

215. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุบ้านดงเชือก จ.สุพรรณบุรี

216. พระลีลา พิมพ์ใหญ่ กรุวัดชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี

217. พระกรุวัดชุมนุมสงฆ์ ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี

218. พระลีลา กรุวัดการ้อง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

โต๊ะที่ 6  พระยอดขุนพล ยอดนิยม  ชุดที่ 3
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (30 รายการ)
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219. พระกำาแพงลีลา กลีบจำาปา จ.กำาแพงเพชร

220. พระกำาแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง จ.กำาแพงเพชร

221. พระนางกำาแพงกลีบบัว จ.กำาแพงเพชร

222. พระนางกำาแพงกลีบบัว ฐานตาราง จ.กำาแพงเพชร

223. พระนางกำาแพง พิมพ์ตื้น จ.กำาแพงเพชร

224. พระนางกำาแพง พิมพ์ลึก จ.กำาแพงเพชร

225. พระกำาแพงเม็ดมะลื่น จ.กำาแพงเพชร

226. พระกำาแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำาแพงเพชร

227. พระกำาแพงงบน้ำาอ้อย จ.กำาแพงเพชร

228. พระกำาแพงปรกลูกยอ จ.กำาแพงเพชร

229. พระกำาแพงซุ้มกอ จ.กำาแพงเพชร

230. พระกำาแพงหน้าอิฐ จ.กำาแพงเพชร

231. พระกำาแพงลีลา จ.กำาแพงเพชร

232. พระกำาแพงลูกแป้งคู่ จ.กำาแพงเพชร

233. พระกำาแพงลูกแป้งเดี่ยว จ.กำาแพงเพชร

234. พระกำาแพงหน้าโหนก จ.กำาแพงเพชร

235. พระเม็ดน้อยหน่า จ.กำาแพงเพชร

236. พระร่วงนั่งเข่ากว้าง กรุ สปอ จ.กำาแพงเพชร

237. พระยอดขุนพล จ.กำาแพงเพชร

238. พระแม่ย่า จ.สุโขทัย

239. พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่าม่วง - วัดสระศรี จ.สุโขทัย

240. พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

241. พระลีลา กรุวัดถ้ำาหีบ จ.สุโขทัย

242. พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย

243. พระร่วงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัย

244. พระงบน้ำาอ้อย จ.สุโขทัย

245. พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย

246. พระนาง กรุทับขุนวัง จ.สุโขทัย

247. พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย

248. พระเม็ดน้อยหน่า จ.สุโขทัย - จ.กำาแพงเพชร

โต๊ะที่ 7  พระเนื้อดิน ยอดนิยม  ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (30 รายการ)
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249. พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก

250. พระนางพญา กรุวัดพระศรีฯ (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

251. พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู จ.พิษณุโลก

252. พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู จ.พิษณุโลก

253. พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ จ.พิษณุโลก

254. พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

255. พระท่ามะปราง ไม่จำากัดกรุ จ.พิษณุโลก

256. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง จ.พิษณุโลก

257. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง จ.พิษณุโลก

258. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช จ.พิษณุโลก

259. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์รัศมีหน้าเดียว จ.พิษณุโลก

260. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางสองหน้า จ.พิษณุโลก

261. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด จ.พิษณุโลก

262. พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก

263. พระถ้ำาเสือ กรุเก่า พิมพ์ใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

264. พระถ้ำาเสือ กรุเก่า พิมพ์หน้าแก่ จ.สุพรรณบุรี

265. พระถ้ำาเสือ กรุเก่า ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

266. พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสำาปะชิว จ.สุพรรณบุรี

267. พระนางท่ามะปราง กรุวัดสำาปะชิว จ.สุพรรณบุรี

268. พระกรุวัดชายทุ่ง ไม่จำากัดเนื้อ จ.สุพรรณบุรี

269. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

270. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลเล็ก จ.สุพรรณบุรี

271. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี่ยว พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

272. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี่ยว พิมพ์หน้าเทวดา - หน้าฤๅษี จ.สุพรรณบุรี

273. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

274. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายคู่ พิมพ์หน้าเทวดา - หน้าฤๅษี จ.สุพรรณบุรี

275. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายคู่ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

276. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายคู่ ตัดเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

277. พระขุนแผน ไข่ผ่าซีก - แตงกวาผ่าซีก กรุวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

278. พระชุดกิมตึง กรุวัดพระรูป ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

โต๊ะที่ 8  พระเนื้อดิน ยอดนิยม  ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (30 รายการ)
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279. พระสวรรค์นั่งไหล่ยก จ.ชัยนาท

280. พระสวรรค์นั่ง จ.ชัยนาท

281. พระสวรรค์ยืน จ.ชัยนาท

282. พระหลวงพ่อหมอ กรุมหากัณฑ์ จ.ลพบุรี

283. พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี

284. พระเดี่ยวดำา - แดง จ.ลพบุรี

285. พระนารายณ์ทรงปืน จ.ลพบุรี

286. พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี

287. พระปางปาฏิหาริย์ จ.ลพบุรี

288. พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี

289. พระนาคปรก กรเขาสะพึง จ.ลพบุรี

290. พระยอดขุนพล ไม่จำากัดกรุ จ.ลพบุรี

291. พระท่ามะปราง กรุมะละกอ จ.พิจิตร

292. พระเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์ จ.พิจิตร

293. พระหลวงพ่อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบางคลาน จ.พิจิตร

294. พระขุนแผนใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา

295. พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร จ.พระนครศรีอยุธยา

296. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ 2 หน้า จ.พระนครศรีอยุธยา

297. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

298. พระกริ่งคลองตะเคียน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม จ.พระนครศรีอยุธยา

299. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ จ.พระนครศรีอยุธยา

300. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี จ.พระนครศรีอยุธยา

301. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

302. พระหลวงพ่อโต ปางสมาธิ กรุบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

303. พระหลวงพ่อโต ปางมารวิชัย กรุบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

304. พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี

305. พระนาคปรกเมืองไพร จ.ร้อยเอ็ด

306. พระนางตรา จ.นครศรีธรรมราช

307. พระกรุท่าเรือ จ.นครศรีธรรมราช

308. พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ

309. พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดอัมพวัน จ.นนทบุรี

310. พระยอดขุนพล ไม่จำากัดกรุ ไม่จำากัดจังหวัด ไม่ซ้ำารายการเดิม

โต๊ะที่ 9  พระเนื้อดิน ยอดนิยม  ชุดที่ 3
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (32 รายการ)
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311. พระคง

312. พระคง สีเขียว

313. พระคง ลงรักปิดทอง

314. พระเปิม

315. พระเลี่ยง

316. พระบาง

317. พระลือ หน้ามงคล

318. พระลือโขง

319. พระลบ

320. พระรอดหลวง

321. พระกรุเทศบาล

322. พระกรุถ้ำาขุนตาน

323. พระคงกรุช้างค้ำา - ดอยคำา

324. พระสามหอม

325. พระขุนแผนกรุวัดหัวข่วง

326. พระสามท่ากาน

327. พระยอดขุนพลกรุศาลเจ้า

328. พระขุนไกรกรุศาลเจ้า 

329. พระเลี่ยงกรุช้างค้ำา - ดอยคำา

330. พระรอดบังภัย ไม่จำากัดกรุ

331. พระปรกโพธิ์เชียงแสน สมาธิเล็ก

332. พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพ์ใหญ่

333. พระปรกโพธิ์เชียงแสน ไม่จำากัดพิมพ์

334. พระเชียงแสนซุ้มปราสาทไหว(ทุ่งลอ)

335. พระเชียงแสนใบข้าว

336. พระเชียงแสน ตุ๊กตาเล็ก

337. พระเชียงแสน เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์

338. พระยอดขุนพลกรุเวียงกาหลง

339. พระซุ้มกอพะเยา (ผีผอม)

340. พระยอดขุนพลพะเยา เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

341. พระยอดขุนพลนาน้อย ไม่จำากัดพิมพ์

342. พระนางพญากรุบ่อสวก ไม่จำากัดพิมพ์

343. พระเชียงแสนลาวเทียน ไม่จำากัดกรุ

344. พระยอดขุนพลกรุบ้านปืน ไม่จำากัดพิมพ์

345. พระกรุวังชิ้น ไม่จำากัดพิมพ์

โต๊ะที่ 10  พระกรุภาคเหนือ ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)
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โต๊ะที่ 11  พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (39 รายการ)

346. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง
347. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ่างทอง
348. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า จ.อ่างทอง
349. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แขนติ่ง, พิมพ์ห้าชั้น, พิมพ์ 7 ชั้นอกตัน - อกวี  จ.อ่างทอง
350. พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่ วัดบางขุนพรหม
351. พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรม ไม่จำากัดพิมพ์
352. พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา
353. พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่
354. พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก
355. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่
356. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก
357. พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง
358. พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ
359. พระวัดพลับ พิมพ์ปิดตา
360. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ฐานคู่ วัดอินทรวิหาร
361. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร
362. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ไสยาสน์ วัดอินทรวิหาร
363. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
364. พระหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
365. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนหักศอก วัดอินทรวิหาร
366. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร
367. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 7 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร
368. พระหลวงปู่ภู พิมพ 3 ชั้นทรงเจดีย์ วัดอินทรวิหาร
369. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 3 ชั้นหูบายศรี วัดอินทรวิหาร
370. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 3 ชั้นหูติ่งพิมพ์โย้ วัดอินทรวิหาร
371. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร
372. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สังกัจจายน์ห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
373. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร 
374. พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล 
375. พระวัดรังษี พิมพ์ใหญ่, กลางห้าเหลี่ยม
376. พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทราม วัดใต้ 
377. พระวัดปากน้ำา รุ่นแรก มีเคลือบ
378. พระวัดปากน้ำา รุ่นแรก ไม่เคลือบ
379. พระวัดปากน้ำา รุ่นสาม พิมพ์ตื้น
380. พระวัดปากน้ำา รุ่นสาม พิมพ์ลึก
381. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
382. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
383. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ 3 ชั้น ยันต์ห้าตัว
384. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จำากัดพิมพ์
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385. พระปิลันทน์  พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังฯ
386. พระปิลันทน์  พิมพ์ปางปฐมเทศนา วัดระฆังฯ
387. พระปิลันทน์  พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ วัดระฆังฯ
388. พระปิลันทน์  พิมพ์โมคคัลลา - สารีบุตร วัดระฆังฯ
389. พระปิลันทน์  พิมพ์ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังฯ 
390. พระปิลันทน์  พิมพ์ปิดตา วัดระฆังฯ
391. พระปิลันทน์  พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ วัดระฆังฯ
392. พระปิลันทน์  พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ
393. พระปิลันทน์  พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆังฯ
394. พระปิลันทร์  พิมพ์หยดแป้ง วัดระฆังฯ
395. พระปิลันทน์  ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระฆังฯ 
396. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์
397. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง
398. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานเตี้ย
399. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ, เล็บมือสะดุ้งมาร
400. พระวัดเงินคลองเตย ไม่จำากัดพิมพ์
401. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น
402. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์
403. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์
404. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว ไม่จำากัดพิมพ์
405. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองชั้น
406. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์
407. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ไสยาสน์
408. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก
409. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พระพุทธ, ขัดสมาธิเพชร ขัดสมาธิราบ 
410. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก
411. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็กข้างกนก
412. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ
413. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋ว ข้างเม็ด, ข้างเส้น
414. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์
415. พระวัดท้ายตลาด ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม
416. พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ ไม่จำากัดพิมพ์
417. พระหลวงปู่ปั้น พิมพ์ทรงกรวยไม่จำากัดพิมพ์ วัดสะพานสูง
418. พระนาคปรกวัดพระแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์
419. พระสมเด็จพระครูสังฆ์ ไม่จำากัดพิมพ์
420. พระครูสังฆ์ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม
421. พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์ชินราช จ.ปทุมธานี
422. พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์หน้าตุ๊กตา จ.ปทุมธานี

โต๊ะที่ 12  พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (38 รายการ)
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โต๊ะที่ 13  พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

423. พระกริ่งตั๊กแตนยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์ ไม่จำากัดพิมพ์

424. พระกริ่งพรหมมุณี สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

425. พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ปี 2479 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

426. พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

427. พระกริ่งหน้าไทย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

428. พระกริ่ง วัดช้าง ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

429. พระกริ่งอุบาเก็ง เจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ รุ่น 1 - 4 กรุงเทพฯ

430. พระกริ่งคันธราช ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

431. พระกริ่งน้ำาท่วม ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

432. พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

433. พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

434. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

435. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวไม่ขีด มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

436. พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

437. พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

438. พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

439. พระกริ่งจาตุรงค์ ปี 2490 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

440. พระกริ่งพิมพ์บาง ปี 2493 วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

441. พระกริ่งทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

442. พระชัยวัฒน์ กะไหล่ทอง สมเด็จพระสังฆราชฯ (แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

443. พระชัยวัฒน์ หุ้มก้น สมเด็จพระสังฆราชฯ (แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

444. พระชัยวัฒน์ หม่อมมิตร สมเด็จพระสังฆราชฯ (แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

445. พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (แพ) ปี 2479 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

446. พระชัยวัฒน์น้ำาเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราชฯ (แพ) ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

447. พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (แพ) ปี 2483 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

448. พระชัยวัฒน์เฉลิมพล ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

449. พระชัยวัฒน์ ปี 2487 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

450. พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

451. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์ล้มลุก วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

452. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์ รศ.118 วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

453. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์หน้าครุฑ วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

454. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์แม่ค้า วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

455. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์เศียรทุย วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

456. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์หน้ากระบี่ วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ

457. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์ฐานสูง วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ
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โต๊ะที่ 14  พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท(35 รายการ)

458. พระชัยวัฒน์สามเหลี่ยม ปี 2466 วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ

459. พระชัยวัฒน์ฐานสูง ปี 2481 วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ

460. พระกริ่งอังคีรส ปี 2481 วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ

461. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เขื่อนใหญ่ วัดหนัง กรุงเทพฯ

462. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เขื่อนเล็ก วัดหนัง กรุงเทพฯ

463. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เบ้าแตก วัดหนัง กรุงเทพฯ

464. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์โคนต้นจันทร์ วัดหนัง กรุงเทพฯ

465. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ออกวัดหมู กรุงเทพฯ

466. พระกริ่งสุจิโต วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

467. พระกริ่งบัวรอบ รุ่นนายควง วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

468. พระกริ่งชินสีห์ ปี 2491 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

469. พระกริ่งสัมพุทโธ ปี 2491 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

470. พระกริ่งอุบาเก็ง ปี 2491 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

471. พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

472. พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

473. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

474. พระกริ่ง 7 รอบ ปี 2499 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

475. พระชัยวัฒน์ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

476. พระกริ่ง อ.กึ๋น พิมพ์กรรมการ ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

477. พระกริ่งประภามณฑล อ.กึ๋น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

478. พระชัยวัฒน์ อ.กึ๋น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

479. พระกริ่งใหญ่ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

480. พระชัยวัฒน์ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

481. พระชัยวัฒน์ พระครูลืม วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ

482. พระกริ่งหลวงปู่กลีบ ปี 2494 วัดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

483. พระสังกัจจายน์ ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

484. พระสุนทรีวาณี ปี 2495 ไม่จำากัดหลัง วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

485. พระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

486. พระกริ่ง วัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2484 จ.สมุทรปราการ

487. พระชัยวัฒน์ วัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2484 จ.สมุทรปราการ

488. พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นนทบุรี

489. พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นนทบุรี

490. พระกริ่งหลวงพ่อมงคลบพิตร ปี 2485 หลังยันต์ วะ จ.พระนครศรีอยุธยา

491. พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์ใหญ่ วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

492. พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์กลาง - เล็ก วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี
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493. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ A ไม่จำากัดเนื้อ วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
494. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ B วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
495. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ C วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
496. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ D วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
497. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์คอตึง วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
498. พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์
499. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์กลีบบัวหูปลิง  วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
500. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม  วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
501. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่  วัดบางคลาน จ.พิจิตร
502. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก  วัดบางคลาน จ.พิจิตร
503. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน จ.พิจิตร
504. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตร
505. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ่มสร้าง วัดท้ายน้ำา จ.พิจิตร
506. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดห้วยเขน จ.พิจิตร
507. รูปหล่อพญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
508. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า พิมพ์คอแอล ปี 2515 วัดบางคลาน จ.พิจิตร
509. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2515 วัดบางคลาน จ.พิจิตร
510. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเงิน เนื้อทองเหลือง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2515 วัดบางคลาน จ.พิจิตร
511. พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นแรก พิมพ์หน้าลิง จ.พิจิตร
512. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างรัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
513. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างไม่รัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
514. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อเงิน, ฝาบาตร, สัมฤทธิ์, ชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
515. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล
516. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
517. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
518. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
519. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
520. พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดหัวหาด 
521. พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดส้มเสี้ยว 
522. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์คลองขอม ไม่จำากัดพิมพ์
523. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อทองแดง ออกวัดโคกหม้อ
524. พระหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม พิมพ์ปางซ่อนหา กรุงเทพฯ 
525. เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ พิมพ์จอบรุ่นแรก วัดกำาแพง กรุงเทพฯ
526. เหรียญหล่อวัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
527. พระวัดระฆังหลังฆ้อน กรุงเทพฯ
528. พระรูปหล่อพระเจ้าตาก ปี 2493 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
529. เหรียญหล่อหลวงปู่รอด พิมพ์สามเหลี่ยมพนมมือ วัดบางน้ำาวน จ.สมุทรสาคร
530. เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง พิมพ์สามเหลี่ยม วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

โต๊ะที่ 15  พระพระรูปเหมือน - เหรียญหล่อ ยอดนิยม
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531. เหรียญอาร์ม พระพุทธหลวงพ่อโสธร ปี 2460 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
532. เหรียญเสมาพระพุทธหลวงพ่อโสธร กรรมการ ปี 2460 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
533. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
534. เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา - หนังสือสามแถว - ห้าแถว ปี 2460 จ.พิษณุโลก
535. เหรียญหลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด รุ่นแรก วัดอัมพวัน ปี 2460 กรุงเทพฯ
536. เหรียญหลวงพ่อโม รุ่นแรก วัดสามจีน ปี 2460 กรุงเทพฯ
537. เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล ปี 2461 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท
538. เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธิ์ธาราม เนื้อตะกั่ว ปี 2461 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท
539. เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 จ.ชัยนาท
540. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2466 กรุงเทพฯ
541. พระนาคปรกใบมะขาม ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
542. เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นแรก ปี 2465 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
543. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน เนื้อทองแดง ปี 2467 กรุงเทพฯ
544. เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468 กรุงเทพฯ
545. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า ปี 2469 กรุงเทพฯ
546. เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ ปี 2469 กรุงเทพฯ
547. เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ขอเบ็ด ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
548. เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์เสี้ยนตอง, หลังเรียบ ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
549. เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
550. เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473 จ.ชลบุรี
551. เหรียญหลวงพ่อติ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
552. เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์
553. เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2482 จ.ลำาพูน
554. เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำาป่าง่าม ปี 2483 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
555. เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483 กรุงเทพฯ
556. เหรียญพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชลบุรี
557. เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม
558. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าแก่ยันต์หยิก ปี 2484 จ.สมุทรสาคร
559. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2484 จ.สมุทรสาคร
560. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก ปี 2485 กรุงเทพฯ
561. เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
562. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่นแรก ปี 2488 กรุงเทพฯ
563. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก อาศรมบางมด ปี 2495 กรุงเทพฯ
564. เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองคำา เนื้อเงิน ปี 2495 กรุงเทพฯ
565. เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองดง ปี 2495 กรุงเทพฯ
566. เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อทองคำา, เงิน, นาค กรุงเทพฯ
567. เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2500 กรุงเทพฯ
568. เหรียญถวายภัตตาหาร หลวงพ่อสด วัดปากน้ำา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2501 กรุงเทพฯ
569. เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช บล็อกนิยม ปี 2508 กรุงเทพฯ
570. เหรียญจักรเพชร วัดดอน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2508 กรุงเทพฯ
571. เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
572. เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

โต๊ะที่ 16  เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์  ยอดนิยม
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573. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว
574. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง
575. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อชินตะกั่ว
576. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว
577. พระมหาอุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์
578. พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์แต่ง
579. พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ไม่แต่ง
580. พระมหาอุด หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์
581. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเก่า จ.นนทบุรี
582. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม่ จ.นนทบุรี
583. พระปิดตา แร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี
584. พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์กบ-พิมพ์เขียด
585. พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์ชีโบ
586. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์ ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
587. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
588. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
589. พระปิดตา หลวงปู่ภู่ วัดนอก จ.ชลบุรี
590. พระปิดตา หลวงปู่เจียม วัดกำาแพง จ.ชลบุรี
591. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
592. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
593. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์ห้าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
594. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังฝังตะกรุด เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
595. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์แขนชิด เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
596. พระปิดตา อาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
597. พระปิดตา หลวงปู่จีน วัดท่าลาด ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา
598. พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี
599. พระปิดตา วัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม ไม่จำากัดพิมพ์-ไม่จำากัดเนื้อ จ.สระบุรี
600. พระปิดตา วัดห้วยจระเข้ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นครปฐม
601. พระปิดตา หลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ใหญ่ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
602. พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
603. พระปิดตา หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
604. พระปิดตา พระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา
605. พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน 
606. พระปิดตา วัดอัมพวัน ไม่จำากัดพิมพ์
607. พระมหาอุด หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี
608. พระปิดตา พิชัย ไม่จำากัดพิมพ์
609. พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์แขนกลม วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
610. พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์หักศอก วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
611. พระปิดตา หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำาโรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ

โต๊ะที่ 17  พระปิดตา - พระมหาอุด  ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท(39 รายการ)
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612. หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

613. พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย

614. ตะโพน หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์

615. ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม

616. แหวนพิรอดเก่า ไม่จำากัดสำานัก

617. ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา

618. เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง

619. เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำา วัดโพธิ์ปล้ำา

620. เบี้ยแก้ หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์

621. รูปถ่ายนั่งเก้าอี้หวาย หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ขนาดห้อยคอ

622. รูปถ่ายนั่งมือกลับ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ขนาดห้อยคอ

623. รูปถ่ายพัดเดี่ยว หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ขนาดห้อยคอ

624. พญาเต่าเรือน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว

625. ประคำายอดบายศรี หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

626. ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดแจ้ง

627. ตะกรุด หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง

628. ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

629. ตะกรุด หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

630. ตะกรุดโสฬส หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง

631. ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ

632. ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ

633. ตะกรุด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช

634. ตะกรุดเก่า ไม่จำากัดคณาจารย์

635. ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

636. ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์หัวกระจ่า จารอุ

637. ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์ก้นลูกแก้ว

638. ปลัดขิก พระครูสัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง

639. ปลัดขิก หลวงพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

640. ปลัดขิก หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง

641. ปลัดขิก หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม

642. ปลัดขิก หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย

643. เสื้อยันต์วิรุฬจำาบัง หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม

644. ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

645. ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

646. ผ้ายันต์ม้าเสพนางครูบาวัง วัดบ้านเด่น ไม่จำากัดพิมพ์

647. ผ้ายันต์ม้าเสพนางครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ไม่จำากัดพิมพ์

โต๊ะที่ 18  เครื่องราง  ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (36 รายการ)
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648. เหรียญพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรวัลย์

649. เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก

650. ผ้ายันต์ อ.เฮง ไพรวัลย์ วัดสะแก ไม่จำากัดพิมพ์

651. มีดหมอ หลวงพ่อเดิม (ขนาดใหญ่ ไม่จำากัดขนาด)

652. มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ( ขนาดปากกา )

653. มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

654. มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

655. องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ

656. ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

657. หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ไม่จำากัดเนื้อ

658. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์หุบปาก

659. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์อ้าปาก

660. คชสิงห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

661. คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดศรีษะทอง

662. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

663. แหวนเงินหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ไม่จำากัดรุ่น

664. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

665. เสือ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

666. เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี

667. เสือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จำากัดรุ่น

668. เครื่องรางหลวงพ่อสังข์ วัดนากัมตม ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ศรีสะเกษ

669. วัวธนู หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง

670. ปลัดขิกหลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

671. ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ

672. ตะกรุดโสฬสมงคล อ.แปลก ร้อยบาง วัดสะพานสูง

673. ตะกรุดโสฬสมงคล (ย้อนยุค) วัดสะพานสูง

674. งาแกะปีนักษัตร หลวงพ่อเดิม ไม่จำากัดพิมพ์

675. นางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

676. สี่หู-ห้าตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำาอุ่น จ.ลำาพูน ไม่จำากัดรุ่น

677. น้ำาเต้ารุ่นแรกภาพขาวดำา หลวงพ่อสด วัดปากน้ำา 

678. แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธ

679. แหวนนะปัดตลอด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง

680. สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย

681. กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้

682. จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง

โต๊ะที่ 19  เครื่องราง  ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)
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683. พระกรุวัดทัพผึ้ง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุโขทัย

684. พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี

685. พระสมเด็จหลวงพ่อนุ่ม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดนางใน จ.อ่างทอง

686. พระนางพญา กรุวัดเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา

687. พระขุนแผนใบเสมา กรุวัดมณเฑียร จ.พระนครศรีอยุธยา

688. พระหลวงพ่อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา

689. พระงบน้ำาอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา

690. พระหลวงพ่อขัน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

691. พระพุทธโคดม ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

692. พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี

693. พระกรุวัดบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี

694. พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

695. พระหลวงปู่โต๊ะ วัดกำาแพง จ.สิงห์บุรี

696. พระกรุวัดประยูร ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

697. พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ

698. พระกรุขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ

699. พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

700. พระกลีบบัว กรุวัดบางสระแก กรุงเทพฯ

701. พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ

702. พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

703. พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ

704. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

705. พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กรุงเทพฯ

706. พระลีลาพุทธ 25 ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ

707. พระรูปเหมือนในหลวง ร. 9 ทรงผนวช กรุงเทพฯ

708. พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ

709. พระนางพญาขาโต๊ะ กรุวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ

710. พระหลวงพ่อขำา วัดแก้ว กรุงเทพฯ

711. พระหลวงพ่ออ๋อย พิมพ์เม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพฯ

712. พระท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

713. พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ

714. พระโคนสมอ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

715. พระรอด กรุวัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี

716. พระหลวงพ่อหร่ำา วัดกร่าง จ.ปทุมธานี

717. พระนางพญาอาจารย์หนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก

โต๊ะที่ 20  พระเนื้อดิน ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)
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718. พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
719. พระวัดนก พิมพ์นางกวัก จ.อ่างทอง
720. พระวัดนก พิมพ์ใหญ่สามชั้นข้างอุ จ.อ่างทอง
721. พระวัดนก พิมพ์ประภามณฑล จ.อ่างทอง
722. พระผงของขวัญ วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง
723. พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี จ.อ่างทอง
724. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง
725. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง
726. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 3 ชั้น จ.อ่างทอง
727. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง
728. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่รับพิมพ์ 7 ชั้น) จ.อ่างทอง
729. พระกรุวัดปากบาง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
730. พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา หลวงพ่อฉ่ำา วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ
731. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
732. พระกรุวัดอัมพวา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
733. พระพิมพ์สามเหลี่ยมเกศอุ วัดสะพานสูง กรุงเทพฯ
734. พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา พิมพ์เล็บมือ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
735. พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
736. พระประจำาวัน วัดชนะสงคราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
737. พระเล็บมือ ท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ
738. พระสมเด็จ พิมพ์อกร่อง รุ่น พล.ต.อ.เผ่า วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
739. พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พิมพ์ทรงเจดีย์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
740. พระสมเด็จพระครูมูล ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
741. พระสมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ
742. พระสมเด็จ พิมพ์เล็บมือ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ
743. พระขุนแผน หลวงพ่อโชติ วัดตะโน กรุงเทพฯ
744. พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ
745. พระหลวงปู่นาค ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระฆัง กรุงเทพฯ
746. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่น 4 กรุงเทพฯ
747. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา พิมพ์สามเหลี่ยม รุ่น 4 กรุงเทพฯ
748. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา รุ่น 6 กรุงเทพฯ
749. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ
750. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำา - เทา วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ
751. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ
752. พระสมเด็จพิมพ์แขนกว้าง วัดปราสาทฯ กรุงเทพฯ
753. พระวัดปราสาทฯ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
754. พระวัดคู้สลอด ลงกรุ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
755. พระวัดคู้สลอด ไม่ลงกรุ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
756. พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โต๊ะที่ 21  พระเนื้อผง ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (39 รายการ)
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757. พระนาคปรก วัดบรมนิวาส - วัดสุปัฎฯ

758. พระพุทธชินราชสามเหลี่ยม ไม่จำากัดหลัง ปี 2493 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

759. พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดหลัง ปี 2494 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

760. พระประจำาวันเจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ ปี 2494 กรุงเทพฯ

761. พระกริ่งวัดตรีทศเทพ ปี 2491 วัดตรีทศเทพฯ กรุงเทพฯ

762. พระกริ่งอรหัง วัดราชาธิวาส ปี 2493 กรุงเทพฯ

763. พระหล่อหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

764. พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

765. พระกริ่งปรมา เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ

766. พระกริ่งปืนเที่ยง วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ

767. พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ

768. พระกริ่งอรหังหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด กรุงเทพฯ

769. พระกริ่งหลังปิ วัดสุทัศน์ ปี 2506 กรุงเทพฯ

770. พระชัยวัฒน์หล่อโบราณ ก้นอุดชันโรง เจ้าคุณผล วัดหนัง กรุงเทพฯ

771. พระชัยวัฒน์พิมพ์ปั้ม ก้นอุดชันโรง เจ้าคุณผล วัดหนัง กรุงเทพฯ

772. พระกริ่งอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

773. พระกริ่งวัดประสาทบุญญาวาส ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2506 กรุงเทพฯ

774. พระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศฯ  ปี 2508 กรุงเทพฯ

775. พระกริ่งโสฬส ม.ปร. วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 กรุงเทพฯ

776. พระหล่อหลวงปู่เพิ่ม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดแค กรุงเทพฯ

777. พระกริ่งเสาร์ห้า วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

778. พระกริ่งสมเด็จย่า ปี 2515 กรุงเทพฯ

779. พระกริ่งบดินทร วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพฯ

780. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นสอง กรุงเทพฯ

781. พระรูปหล่อไต้ฮงกง รุ่นแรก กรุงเทพฯ

782. พระรูปหล่อไต้ฮงกง รุ่นสอง กรุงเทพฯ

783. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างอำาเภอ ปี 2522 จ.พิจิตร

784. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ วัดท้ายน้ำา ปี 2526 จ.พิจิตร

785. พระกริ่งพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

786. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

787. พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อทองคำา จ.ฉะเชิงเทรา

788. พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อสามกษัตริย์ จ.ฉะเชิงเทรา

789. พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทรา

790. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา

791. พระอุปคุตเขมร เนื้อสัมฤทธิ์

โต๊ะที่ 22  พระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ – พระรูปเหมือน ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)
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792. เหรียญ อ.ว. วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2483

793. เหรียญพระแก้วมรกต ไม่จำากัดบล็อก กรุงเทพฯ ปี 2475

794. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด กรุงเทพฯ ปี 2496

795. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด กรุงเทพฯ ปี 2497

796. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อโอภาสี หลังครุฑแบกเสมา อาศรมบางมด กรุงเทพฯ

797. เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ

798. เหรียญนาคเกี้ยว ไม่จำากัดพิมพ์ วัดตรีจินดา ปี 2500 

799. เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงค์ กรุงเทพฯ ปี 2500

800. เหรียญหลวงปู่กลีบ รุ่นแรก วัดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

801. เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก กรุงเทพฯ ปี 2509

802. เหรียญสังฆราชอยู่ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ ปี 2506

803. เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ ปี 2509

804. เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ ปี 2510

805. เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ ปี 2513

806. เหรียญอดีตสามเจ้าอาวาส วัดหนัง ปี 2515 กรุงเทพฯ

807. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ ปี 2515

808. เหรียญหลวงปู่ธูป รุ่นแรก วัดแค นางเลิ้ง กรุงเทพฯ

809. เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นรอบโลก กรุงเทพฯ

810. เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นสมโภช ปี 2517 กรุงเทพฯ

811. เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ ปี 2510 วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

812. เหรียญพระแก้วมรกต ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ

813. เหรียญพระพุทธชินราช จักรพรรดิ หลังพระนเรศวรหลั่งน้ำาทักษิโณทก ปี 2515 จ.พิษณุโลก

814. เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

815. เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร เงินลงยา ปี 2504-2509 จ.ฉะเชิงเทรา

816. เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร เงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

817. เหรียญหลวงพ่อโสธร หลัง ภ.ป.ร. ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

818. เหรียญหลวงพ่อสด รุ่นผ้าป่า จ.เพชรบุรี

819.  เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นเราสู้ จ.เชียงใหม่

820.  เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นถือไม้เท้า จ.เชียงใหม่

821.  เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นสร้างโรงพยาบาล ภปร. จ.เชียงใหม่

822.  เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นพิเศษ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

823.  เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นเมตตา วัดถ้ำาผาปล่อง ปี 2517 จ.เชียงใหม่

824.  เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นหมดห่วง วัดถ้ำาผาปล่อง ปี 2517 จ.เชียงใหม่

825.  เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2517

826.  เหรียญรูปไข่หลวงปู่หน่าย รุ่นแรก วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2515

โต๊ะที่ 23  เหรียญพระพุทธ – พระคณาจารย์ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)
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โต๊ะที่ 24  พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

827.  พระสมเด็จขาโต๊ะ รุ่นแรก

828. พระสมเด็จเจ็ดชั้น

829. พระสมเด็จก้างปลา

830. พระสมเด็จปรกโพธิ์ 8 ขีด

831. พระสมเด็จปรกโพธิ์ 6 ขีด

832. พระแช่น้ำามนต์ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

833. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ฐานเกย

834. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก

835. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร

836. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อใบลาน

837. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อผงธูป

838. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงธูป

839. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อใบลาน

840. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อใบลาน

841. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร

842. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร

843. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อใบลาน

844. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี

845. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อเกสร

846. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อใบลาน

847. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

848. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

849. พระปิดตาหลังเต่า

850. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อเกสร

851. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อใบลาน

852. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อเกสร

853. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อใบลาน

854. พระสังกัจจายน์ เนื้อใบลาน, เนื้อเกสร ปี 2520

855. พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป๋งย้ง

856. พระชัยวัฒน์ รุ่นเป๋งย้ง

857. พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า

858. พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า

859. เหรียญรุ่นแรก ปี 2510

860. พระกริ่ง รุ่นแรก 16 แฉก, 9 แฉก

861. เหรียญรุ่นสาม กลมใหญ่ (จิ๊กโก๋) ปี 2512
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โต๊ะที่ 25  พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

862. พระสมเด็จ ชุนดูฮวาน

863. พระสังกัจจายน์ สามโค้ด

864. เหรียญล้อแม็กซ์ใหญ่

865. พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่

866. พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตาชั่ง

867. พระสมเด็จ ฐานสิงห์ หลังตาชั่ง

868. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังข้าวสารดำา

869. พระสมเด็จฐานสิงห์ หลังข้าวสารดำา

870. พระกริ่ง รุ่นพุทโธ

871. พระชัยวัฒน์ รุ่นพุทโธ

872. พระชัยวัฒน์ รุ่นปวเรศ

873. พระชัยวัฒน์ รุ่นไชยปราการ

874. พระกริ่ง รุ่นไชยปราการ

875. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี

876. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์นะ

877. เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง - กลมเล็ก ปี 2512

878. เหรียญรุ่นสอง ปี 2511

879. เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่ ปี 2516

880. เหรียญพัดยศ พิมพ์เล็ก ปี 2516

881. เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517

882. เหรียญรุ่นแรก สร้างครั้งที่ 2 ปี 2516

883. เหรียญเสมา หลังพัดยศ ปี 2518

884. เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518

885. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518

886. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2519 เยือนอินเดีย

887. เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519

888. พระผงกรรมฐาน ปี 2521

889. พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์สี่เหลี่ยม

890. พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์รูปไข่

891. พระกลีบบัว ปี 2521

892. ล็อกเกต ไม่จำากัดรุ่น, พิมพ์

893. พระผงของขวัญ ปี 2521

894. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันต์ตรี ปี 2521

895. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2523

896. เหรียญหยดน้ำายอดขุนพล
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โต๊ะที่ 26  พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ฯ - วัดเขาบางทราย ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

897. พระกริ่งใหญ่, พระกริ่งน้อย ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2495

898. เหรียญชินราชตุ้งติ้ง, เหรียญหยดน้ำา ปี 2495

899. เหรียญ พ.ฆ.อ. ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2495

900. พระสมเด็จ หลังอุ ปี 2512

901. พระสมเด็จ หลังจงอางศึก ไม่จำากัดพิมพ์

902. พระสมเด็จ หลังเสือ

903. พระสมเด็จ นาคปรก 7 ชั้น หลังรูปเหมือน ไม่จำากัดพิมพ์

904. พระสมเด็จ นาคปรก 3 ชั้น กฐินยะลา

905. พระสมเด็จผาสุก ไม่จำากัดพิมพ์

906. พระสมเด็จ, พระนาคปรก หลังยันต์หมึก

907. พระสมเด็จหลังยันต์นูน เนื้อน้ำาอ้อย ไม่จำากัดพิมพ์

908. พระแก้วหลังเสือ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก

909. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ไม่จำากัดพิมพ์

910. พระนาคปรกใบโพธิ์ เนื้อผง ไม่จำากัดพิมพ์

911. พระลีลาทุ่งเศรษฐี ไม่จำากัดพิมพ์

912. พระชุดไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทอง ไม่จำากัดพิมพ์  (ไม่ต้องแกะเลี่ยมเดิมจากวัดได้)

913. พระชุดไตรภาคี พิมพ์เล็ก ลงรักปิดทอง ไม่จำากัดพิมพ์  (ไม่ต้องแกะเลี่ยมเดิมจากวัดได้)

914. พระชุดไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดพิมพ์

915. พระสรงน้ำา 100 ปี ไม่จำากัดพิมพ์ (ลงรักปิดทอง, ธรรมดา)

916. พระสมเด็จวัดวิเวกวนาราม ไม่จำากัดพิมพ์

917. เหรียญรุ่นแรก หลังเต่า ไม่จำากัดพิมพ์

918. เหรียญกนกข้าง ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ

919. เหรียญสังฆาฏิ ต. หางสั้น

920. เหรียญสังฆาฏิ ต. หางยาว ไม่จำากัดเนื้อ

921. เหรียญสี่เหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ

922. เหรียญหันข้าง ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ

923. เหรียญโภคทรัพย์ ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ

924. เหรียญหลังพระแก้ว ไม่จำากัดเนื้อ

925. เหรียญนาคปรก จาร ไม่จำากัดพิมพ์, เนื้อ

926. เหรียญหน้าตรง, ครึ่งองค์ บล็อกนิยม

927. เหรียญยืนรัชกาลที่ 6 หลังท่านเจ้าคุณนรฯ ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ

928. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำา, เงิน, นวโลหะ ปี 2512

929. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำา, เงิน, นวโลหะ ปี 2513

930. พระนาคปรกใบโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำา, เงิน, นวโลหะ ปี 2513

931. พระนาคปรกใบมะขาม หลังจารและหลังตอกโค้ด นะ ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ
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โต๊ะที่ 27  พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

932. พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง

933. พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

934. พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

935. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า

936. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก

937. พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

938. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง

939. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง

940. พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม่จำากัดพิมพ์

941. พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น

942. พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

943. พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

944. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

945. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น

946. พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง

947. พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ

948. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว

949. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด

950. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด

951. พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

952. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง

953. พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

954. พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

955. พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย

956. พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด

957. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น

958. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา

959. พระพิมพ์ทรงปลาจีน

960. พระพิมพ์ทรงปลากัด

961. พระพิมพ์ทรงปลาหมอ

962. พระพิมพ์ทรงปลาหมู

963. พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จำากัดพิมพ์

964. พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จำากัดพิมพ์

965. พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำากัดพิมพ์

966. ผงลูกอม
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โต๊ะที่ 28  พระภาคใต้ ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท ( 36 รายการ )

967.  เหรียญหลวงพ่อบรรณ วัดอุปนันทาราม รุ่นแรก ปี 2497 จ.ระนอง

968.  เหรียญหลวงพ่อรื่น วัดนกงาง รุ่นแรก ปี 2519 จ.ระนอง

969.  เหรียญสองอาจารย์ (สิงห์) วัดแก้วโกรวาราม ปี 2515 จ.กระบี่

970.  เหรียญอาจารย์จำาเนียร วัดถ้ำาเสือ รุ่นแรก ปี 2519 จ.กระบี่

971.  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อน้ำารอบ รุ่นแรก ปี 2510 จ.พังงา

972.  พระกริ่งน้ำารอบ รุ่นแรก ปี 2510 จ.พังงา

973.  เหรียญหลวงพ่อเทือก บ่อเสน รุ่นแรก ปี 2503 จ.พังงา

974.  เม็ดกระดุมศรีวิชัย กรุเขาศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี

975.  พระกสิณหลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม รุ่นแรก เนื้อดิน จ.สุราษฎร์ธานี

976.  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุทธิ์ พิมพ์ใหญ่ วัดหนองหวาย จ.สุราษฎร์ธานี

977.  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุทธิ์ พิมพ์เล็ก วัดหนองหวาย จ.สุราษฎร์ธานี

978.  หล่อโบราณหลวงพ่อวัฒน์ วัดชมพูพนัส จ.สุราษฎร์ธานี

979.  รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อคล้าย วัดย่านปรางค์ จ.สุราษฎร์ธานี

980.  เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี

981.  พระเนื้อว่าน หลวงพ่อพัว พ.ศ.2506 วัดบางเดือน จ.สุราษฎร์ธานี

982.  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม ปี 2505 จ.สุราษฎร์ธานี

983.  สมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำา จ.สุราษฎร์ธานี

984.  พระเนื้อดิน วัดพระโยค รุ่นแรก จ.สุราษฎร์ธานี

985.  เหรียญหลวงพ่อกล่อม รุ่น 2 พ.ศ.2500 วัดโพธาวาส จ.สุราษฎร์ธานี

986.  เหรียญพระครูรัตนวิมล (แบน) พิมพ์ นะขาด วัดท่าเคย จ.สุราษฎร์ธานี

987.  เหรียญหลวงพ่อเริ่ม รุ่นแรก วัดบางน้ำาจืด จ.สุราษฎร์ธานี

988.  เหรียญหลวงพ่อจ้อย รุ่นแรก พ.ศ.2500 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

989.  เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นแรก วัดประสิทธิชัย ปี 2487 จ.ตรัง

990.  เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นสอง วัดประสิทธิชัย ปี 2498 จ.ตรัง

991.  รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิชัย ปี 2503 จ.ตรัง

992.  เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อด้วน รุ่นแรก วัดควนธานี ปี 2488 จ.ตรัง

993.  เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดหนองช้างแล่น รุ่นแรก ปี 2492 จ.ตรัง

994.  เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำาเจ็ด รุ่นแรก ปี 2498

995.  เหรียญลายกนก หลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ปี 2524 จ.ตรัง

996.  เหรียญกรมหลวงชุมพร กต. 1 ปี 2517 จ.ตรัง

997.  เหรียญหลวงพ่อคำา รุ่นแรก วัดตุยง ปี 2516 จ.ปัตตานี

998.  เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อโต๊ะหัก ปี 2529 ไม่จำากัดเนื้อ วัดสำาเภาเชย จ.ปัตตานี

999.  พระปิดตา วัดตานีสโมสร เนื้อโลหะผสม ปี 2485 ไม่จำากัดขนาด จ.ปัตตานี

1000. พระกริ่งพุทธทักษิณมิ่งมงคล รุ่นแรก ปี 2511 วัดเขากง จ.นราธิวาส

1001. เหรียญพุทธทักษิณมิ่งมงคล รุ่นแรก ปี 2511 วัดเขากง จ.นราธิวาส

1002. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา รุ่นแรก ปี 2519 จ.นราธิวาส
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โต๊ะที่ 29  พระภาคใต้ ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (37 รายการ)

1003. พระปิดตาศิลปะนคร จ.นครศรีธรรมราช

1004. พระนางพญา กรุนาคาม จ.นครศรีธรรมราช

1005. พระเงินนั่ง ศิลปะนคร ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว จ.นครศรีธรรมราช

1006. เหรียญพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช (ตรีศูล) รุ่นแรก ปี 2460 จ.นครศรีธรรมราช

1007. เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อผุด วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2460-2465 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

1008. เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นแรก ปี 2480 จ.นครศรีธรรมราช

1009. เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นสอง (ย้อน พ.ศ.) จ.นครศรีธรรมราช

1010. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช

1011. เหรียญพ่อท่านคล้าย รุ่นแรก บล็อกสองขอบ-ขอบเอียงยันต์สูง-ไฝแตก ปี 2498 วัดสวนขัน จ.นครศรีฯ

1012. เหรียญใบโพธิ์เล็ก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค ชิดหู ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช

1013. เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมินทร์ ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช

1014. เหรียญกลมหลังเจดีย์ พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย ปี 2505 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นครศรีธรรมราช

1015. รูปหล่อ พ่อท่านคล้าย พิมพ์ก้นอุ วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช

1016. รูปหล่อ พ่อท่านคล้าย พิมพ์คลาย วัดสวนขัน ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช

1017. รูปเหมือนปั๊ม พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย พิมพ์ใหญ่ ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช

1018. รูปเหมือนปั๊ม พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย พิมพ์เล็ก ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช

1019. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช

1020. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเขียว วัดหรงบล ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช

1021. เหรียญหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช

1022. พระปิดตา หลวงพ่อแก่น ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดทุ่งหล่อ จ.นครศรีธรรมราช

1023. พระปิดตาน้ำานมควาย หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ รุ่นแรก จ.นครศรีธรรมราช

1024. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช

1025. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่น ภปร. ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช

1026. เหรียญหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช

1027. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื่อ รุ่นแรก ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช

1028. พระปิดตา หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก จ.นครศรีธรรมราช

1029. พระปรกโพธิ์ หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก จ.นครศรีธรรมราช

1030. เหรียญหลวงพ่อจีด วัดถ้ำาเขาพลู ปี 2495 จ.ชุมพร

1031. เหรียญหลวงพ่อเลื่อน รุ่นแรก พ.ศ.2497 วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

1032. เหรียญหลวงพ่อเปียก รุ่นแรก พ.ศ.2500 วัดนาสร้าง จ.ชุมพร

1033. เหรียญหลวงพ่อทอง พ.ศ.2486 วัดดอนสะท้อน จ.ชุมพร

1034. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2505 จ.ชุมพร

1035. พระกริ่งเจ้าฟ้า หลวงพ่อสงฆ์ วัดศาลาลอย ปี 2519 จ.ชุมพร

1036. เหรียญกรมหลวงชุมพร หลัง ร.5 วัดโพธิการาม ปี 2511 จ.ชุมพร

1037. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเทือก รุ่นแรก วัดบ่อเสน จ.พังงา

1038. เหรียญหลวงพ่อคล้าย เกลียวเชือก ออกปีนัง

1039. เหรียญหยดน้ำาหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524 จ.ตรัง
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โต๊ะที่ 30  พระภาคใต้ ยอดนิยม ชุดที่ 3
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (33 รายการ)

1040. พระปิดตา ศิลปะพัทลุง จ.พัทลุง

1041. พระสังกัจจายน์ อาจารย์ดิษฐ์ วัดปากสระ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2485 จ.พัทลุง

1042. พระปิดตา อาจารย์ดิษฐ์ วัดปากสระ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2485 จ.พัทลุง

1043. พระกลีบบัวมหาว่านขาว อาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ ปี 2483 จ.พัทลุง

1044. พระกลีบบัวมหาว่านดำา อาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ ปี 2483 จ.พัทลุง

1045. พระปิดตา อาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พัทลุง

1046. พระปิดตามหายันต์ อาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ ปี 2483 จ.พัทลุง

1047. พระหล่ออาจารย์เจ๊ก วัดเขาแดงตะวันตก ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พัทลุง

1048. พระหล่อฐานเขียง อาจารย์เจ๊ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง

1049. พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.พัทลุง

1050. พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง เนื้อทองเหลือง หน้าใหญ่ ปี 2511 จ.พัทลุง

1051. พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง เนื้อทองเหลือง หน้าเล็ก ปี 2511 จ.พัทลุง

1052. พระกริ่งทักษิณชินวโร อาจารย์นำา ปี 2519 จ.พัทลุง

1053. เหรียญอาจารย์นำา รุ่นแรก ปี 2519 จ.พัทลุง

1054. รูปหล่ออาจารย์นำา รุ่นแรก ปี 2519 จ.พัทลุง

1055. เหรียญอาจารย์นำา หลัง ภปร. ปี 2520 จ.พัทลุง

1056. พระปิดตา อาจารย์นำา เนื้อชินตะกั่ว รุ่นแรก ปี 2510 จ.พัทลุง

1057. เหรียญอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ รุ่นแรก ปี 2519 จ.พัทลุง

1058. เหรียญพระเจ้า 5 พระองค์ รุ่นแรก ปี 2508 อาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง

1059. เหรียญอาจารย์หมุน รุ่นแรก ปี 2516 วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง

1060. รูปเหมือนปั๊มอาจารย์หมุน รุ่นแรก ปี 2516 วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง

1061. เหรียญหลวงพ่อทุ่ม รุ่นสร้างหอระฆัง วัดศุภศาสตราราม ปี 2538 จ.พัทลุง

1062. เหรียญหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน รุ่นแรก ปี 2516 จ.พัทลุง

1063. เหรียญแจกแม่ครัว อาจารย์หมุน ปี 2516 จ.พัทลุง

1064. เหรียญอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524 จ.พัทลุง

1065. เหรียญอาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก ปี 2523 จ.พัทลุง

1066. เหรียญหลวงพ่อเน รุ่นแรก ปี 2499 จ.พัทลุง

1067. พระกลีบบัวอาจารย์ปาล หลัง ศ.ล. ปี 2511 จ.พัทลุง

1068. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม รุ่นแรก ปี 2538 จ.พัทลุง

1069. พระยอดขุนพล อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2497

1070. พระขุนแผน อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2497

1071. พระท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2497

1072. พระนาคปรกเทพนิมิต อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2496
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โต๊ะที่ 31  พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1073. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497

1074. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

1075. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

1076. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก ปี 2497

1077. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

1078. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497

1079. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497

1080. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดเล็ก ปี 2497

1081. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน้ำาใหญ่-เล็ก ปี 2502

1082. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

1083. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

1084. พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2505

1085. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505

1086. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505

1087. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505

1088. พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี 2505

1089. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด (เข่าตุ่ม) พิมพ์นิยม ปี 2505

1090. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505

1091. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505

1092. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “B” หัวมน ปี 2505

1093. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “C” หัวมน ปี 2505

1094. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ้ำา ปี 2505

1095. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ้ำา-ไม่ปั๊ม ปี 2505

1096. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “แข้งขีด” (หน้าอาปาเช่) ปี 2505

1097. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช่) ปี 2505

1098. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี 2505

1099. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี 2508

1100. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500

1101. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502

1102. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502

1103. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508

1104. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า (พิมพ์นิยม) ปี 2508

1105. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ผ่าปาก) ปี 2508

1106. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ไม่ผ่าปาก) ปี 2508

1107. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509
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โต๊ะที่ 32  พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1108. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505

1109. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505

1110. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “เสาอากาศ - สายฝน” ปี 2505

1111. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ว. มีจุด” ปี 2505

1112. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505

1113. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505

1114. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ - กลาง “ปั๊ม” ปี 2506

1115. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506

1116. พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506

1117. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508

1118. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี 2508

1119. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508

1120. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508

1121. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสามขีดใน “กิ่งไผ่” ปี 2504

1122. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสองจุด ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2504

1123. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกหน้าผากสองเส้นประคตขาด ปี 2504

1124. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2504

1125. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา บล็อกช้างปล้อง, พ ขีด, หน้าผากสามเส้นครึ่ง อัลปาก้า ปี 2504

1126. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2504

1127. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่   รุ่น 3 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2504

1128. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2504

1129. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

1130. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำาเต้า “หน้าแก่” ปี 2505

1131. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำาเต้า “หน้าหนุ่ม” ปี 2505

1132. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังหนังสือ 5 แถว” ปี 2505

1133. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506

1134. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

1135. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506

1136. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังสือเลยหู, ปีกกา) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506

1137. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508

1138. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุน ๑” ปี 2508

1139. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

1140. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509

1141. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

1142. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
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โต๊ะที่ 33  พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (36 รายการ)

1143. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ (ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี 2506

1144. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี 2506

1145. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นแรก วัดตานีสโมสร ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

1146. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อแร่ รุ่นแรก วัดตานีสโมสร ปี 2505

1147. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการใหญ่ - กรรมการเล็ก จ.สงขลา ปี 2506

1148. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ จ.สงขลา ปี 2506

1149. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก จ.สงขลา ปี 2506

1150. เหรียญหลวงพ่อทวด พะโคะ “ปรกโพธิ์” ไม่จำากัดเนื้อ จ.สงขลา ปี 2506

1151. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ “ปรกโพธิ์” พะโคะ เนื้อโลหะ จ.สงขลา ปี 2506

1152. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2506

1153. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดแจ้ง จ.สงขลา ปี 2506

1154. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505

1155. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505

1156. รูปหล่อหลวงพ่อทวด เนื้อโลหะ “หลังตอกพะโคะ” วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505

1157. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดศิลาลอย ปี 2506 จ.สงขลา

1158. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดเมืองยะลา ปี 2506

1159. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดเมืองยะลา ปี 2506

1160. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดยะหาประชาราม จ.ยะลา ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2503

1161. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506

1162. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506

1163. รูปเหมือนหลวงพ่อทวด “ปั๊ม” วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506

1164. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่พิเศษหลังยันต์ วัดม่วง กรุงเทพฯ ปี 2505

1165. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดม่วง ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ ปี 2505

1166. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505

1167. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505

1168. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดนวลประดิษฐ์ จ.ชุมพร ปี 2506

1169. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพระสิงห์ ปี 2506 จ.เชียงใหม่

1170. เหรียญหลวงพ่อทวด “หัวโต” วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ปี 2505

1171. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524

1172. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524

1173. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524

1174. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524

1175. พระหลวงพ่อทวด หลังหนังสือ พิมพ์กรรมการ เนื้อโลหะ ปี 2524

1176. พระหลวงพ่อทวด หลังหนังสือ “หลังสามจุด” เนื้อโลหะ ปี 2524

1177. พระหลวงพ่อทวด หลังหนังสือ กะไหล่ทอง เนื้อโลหะ ปี 2524

1178. พระหลวงพ่อทวด หลังหนังสือ เนื้อโลหะ ปี 2524
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โต๊ะที่ 34  พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (36 รายการ)

1179. แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2503-2508

1180. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง – อัลปาก้า ปี 2505 - 2508

1181. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์กลม “ไหว้ครู” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2506

1182. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี 2508

1183. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุ่น ๑” ปี 2511

1184. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา ลงยา-ไม่ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ-สี ปี 2522

1185. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ-สี ปี 2522

1186. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ไม่ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2522

1187. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “ร.ศ.200” ลงยา-ไม่ลงยา ปี 2525

1188. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “ร.ศ.200” ปี 2525

1189. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น ลงยา ไม่จำากัดสี ปี 2526

1190. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้อทองแดง ปี 2526

1191. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้ออัลปาก้า ปี 2526

1192. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมาเศียรโต ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530

1193. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์กลีบบัว “หยดน้ำา” รุ่นทูลเกล้า ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530

1194. รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นทูลเกล้า ไม่จำากัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2530

1195. รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างเจดีย์ ไม่จำากัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2533

1196. รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ “เบตง 2” ไม่จำากัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2537

1197. เหรียญหลวงพ่อทวด “เบตง 2” พิมพ์เสมา (เหรียญอาร์ม) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1198. เหรียญหลวงพ่อทวด “เบตง 2” พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1199. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “โคกโพธิ์” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539

1200. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง “โคกโพธิ์” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539

1201. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “โคกโพธิ์” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539

1202. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “งานเลื่อนสมณศักดิ์ ๔๙” หน้ากาก-ลงยา ปี 2553

1203. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “งานเลื่อนสมณศักดิ์ ๔๙” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2553

1204. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ใหญ่ แจกปีนัง ไม่จำากัดปี

1205. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์กลาง แจกปีนัง ไม่จำากัดปี

1206. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์เล็ก แจกปีนัง ไม่จำากัดปี

1207. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ซุ้มกอ ไม่จำากัดพิมพ์ แจกปีนัง ปี 2508

1208. เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ ห่มคลุม ปี 2508

1209. เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ หันข้าง ปี 2508

1210. รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นตัน เนื้อโลหะผสม ปี 2508

1211. รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นกลวง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2508

1212. เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา ลงยาไม่จำากัดสี ปี 2555

1213. เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา หน้ากากเงิน-ทอง ปี 2555

1214. เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2555
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โต๊ะที่ 35  พระหลวงพ่อทวด  พระอาจารย์นอง  วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1215. ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ไม่จำากัดเนื้อ

1216. ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อปลอกกระสุนปืน

1217. เหรียญหลวงพ่อทวด รูปอาร์ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2514

1218. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2514

1219. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่พินัยกรรม ปี 2514

1220. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์พระรอด ปี 2514

1221. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2514

1222. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์เล็ก ปี 2514

1223. พระพุทธยมกปาฏิหาริย์ ปั๊มเครื่อง เนื้อผงน้ำามัน ปี 2514

1224. พระหลวงพ่อทวด ปั๊มเครื่อง เนื้อผงน้ำามัน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2514

1225. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สามทวด ปี 2507

1226. พระหลวงพ่อทวดหมาน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2507

1227. พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆัง พิมพ์ใหญ่ ปี 2534

1228. พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆัง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2534

1229. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น M16 ปี 2534

1230. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นมหาสิทธิโชค ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2535

1231. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นสร้างมณฑป ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2540

1232. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น ม.บ. ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2541

1233. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น 80 ปี ไม่จำากัดพิมพ์

1234. พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวโลหะ ปี 2541

1235. พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป เนื้อนวโลหะ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2542

1236. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2541

1237. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีด รุ่นมงคล 5 ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2541

1238. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นมงคล 5 ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2541

1239. เหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์นอง รุ่นแรก ปี 2534 ไม่จำากัดเนื้อ

1240. เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535

1241. เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535

1242. เหรียญหลวงพ่อทวดเสมา รุ่นฮีโน่สร้าง ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

1243. เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นสร้างวิหาร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1244. เหรียญหลวงพ่อทวดเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

1245. เหรียญหลวงพ่อทวดเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2538

1246. เหรียญหลวงพ่อทวดขี่คอหูตัน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539

1247. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2542

1248. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ก้นลายเซ็น ปี 2538 ไม่จำากัดเนื้อ

1249. พระพุทธไม้งิ้วดำา และพระคตไม้สัก หลวงพ่อทวด 80 ปี ปี 2542
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โต๊ะที่ 36  พระหลวงพ่อแช่ม  วัดฉลอง  จังหวัดภูเก็ต ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1250. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ พิมพ์ยันต์วรรค ปี 2486

1251. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ พิมพ์บล็อกแตก ปี 2486

1252. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ พิมพ์ยันต์ตัง ปี 2486

1253. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ พิมพ์ยันต์หกแถว ปี 2486

1254. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ พิมพ์สายฝนใหญ่ (ไม่มีกลาก) ปี 2486

1255. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ พิมพ์สายฝนใหญ่ (มีกลาก) ปี 2486

1256. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ พิมพ์สายฝนเล็ก ปี 2486

1257. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ หลังยันต์ พิมพ์เส้นคอใหญ่ ปี 2497

1258. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ชิด เนื้อทองคำา - เนื้อนาก ปี 2497

1259. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ชิด เนื้อทองแดง ปี 2497

1260. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ชิด เนื้อเงินลงยา ปี 2497

1261. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ห่าง เนื้อเงินลงยา ปี 2497

1262. เหรียญหลวงพ่อแช่มสี่เหลี่ยม พิมพ์หลวงพ่อปาน ปี 2473

1263. เหรียญหลวงพ่อแช่มสี่เหลี่ยม พิมพ์หลังเล็บจิก

1264. เหรียญหลวงพ่อแช่มสี่เหลี่ยม พิมพ์ยันต์เต็ม (ไม่มีกลาก) ปี 2497

1265. เหรียญหลวงพ่อแช่มสี่เหลี่ยม พิมพ์ยันต์น้อย ปี 2497

1266. เหรียญหลวงพ่อแช่มเม็ดแตง พิมพ์หัวกะโหลก ปี 2497

1267. รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์หลังคู้ ปี 2506

1268. รูปหล่อหลวงพ่อช่วง ปี 2506

1269. เหรียญหลวงพ่อแช่มเม็ดแตง พิมพ์ ภ.โค้ง เนื้อเงินลงยา ปี 2506

1270. เหรียญหลวงพ่อแช่มเม็ดแตง พิมพ์ ภ.โค้ง เนื้อเงิน ปี 2506

1271. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ เนื้อเงินลงยา ปี 2510

1272. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ เนื้อเงินลงยา ปี 2511

1273. รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2512

1274. รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ ตัดช่อใหญ่ (มีก้าน) ปี 2512

1275. รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ ตัดช่อ ปี 2512

1276. รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ ฐานสูง ปี 2512

1277. รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ ฐานธรรมดา ปี 2512

1278. เหรียญหลวงพ่อแช่มเม็ดแตง พิมพ์นิยม หลังขีด เนื้อเงินลงยา ปี 2512

1279. เหรียญหลวงพ่อแช่มเม็ดแตง พิมพ์นิยม หลังขีด เนื้อเงิน ปี 2512

1280. รูปหล่อฉีดหลวงพ่อแช่ม พิมพ์สังฆาฏิฉาก ปี 2515

1281. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ พิมพ์นิยม (มีเล็บ) ปี 2512

1282. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่ม หลังเลข ๑ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2512

1283. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ หลังยันต์ ปี 2512

1284. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ หลังหลวงพ่อช่วง ปี 2512
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1285. เหรียญหลวงพ่อแช่มสี่เหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2484

1286. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ พิมพ์หัวโน ปี 2486

1287. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ชิด (มีกลาก) ปี 2497

1288. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ ไม่จำากัดหลัง พิมพ์สี่แตร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2497

1289. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ ไม่จำากัดหลัง พิมพ์เส้นคอเล็ก ปี 2497

1290. เหรียญหลวงพ่อแช่ม พิมพ์จุดกระโดด ปี 2486

1291. พระเนื้อดิน พิมพ์กลีบบัว วัดฉลอง ไม่จำากัดสี

1292. พระสมเด็จวัดฉลอง พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

1293. พระหลวงพ่อแช่ม เนื้อว่าน รุ่นแรก พิมพ์พัดใหญ่ ปี 2511

1294. พระหลวงพ่อแช่ม เนื้อว่าน รุ่นแรก พิมพ์พัดเล็ก ปี 2511

1295. พระหลวงพ่อแช่ม เนื้อว่าน รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2511

1296. เหรียญหลวงพ่อแช่ม หลังยันต์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1297. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่ม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2515

1298. เหรียญหลวงพ่อแช่ม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2522

1299. เหรียญหลวงพ่อแช่มเม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ไม่จำากัดสี ปี 2529

1300. เหรียญหลวงพ่อแช่มเม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ไม่จำากัดสี ปี 2535

1301. เหรียญหลวงพ่อแช่มรูปไข่ ภปร. ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2526

1302. รูปหล่อหลวงพ่อปอด วัดพระนางสร้าง รุ่นแรก ปี 2469

1303. เหรียญหลวงพ่อปอด วัดพระนางสร้าง รุ่นแรก ปี 2501

1304. เหรียญหลวงพ่อฉ้วน วัดกะตะ รุ่นแรก ปี 2500

1305. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดราไวย์ รุ่นแรก ปี 2501

1306. เหรียญหลวงปู่สุภา หลังยันต์ชายธง รุ่นแรก ปี 2504

1307. พระเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

1308. พระเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2506

1309. พระเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา รุ่นแรก พิมพ์พระรอด ปี 2506

1310. เหรียญหลวงพ่อพลับ วัดเชิงทะเล รุ่นแรก ปี 2509

1311. รูปหล่อหลวงพ่อพลับ วัดเชิงทะเล รุ่นแรก ปี 2525

1312. เหรียญหลวงพ่อนิโรธ วัดเจริญสมณกิจ รุ่นแรก ปี 2511

1313. เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดเก็ตโฮ รุ่นแรก ปี 2515

1314. รูปหล่อหลวงพ่อเพรา วัดมงคลนิมิตร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2516

1315. เหรียญหลวงพ่อรอด วัดโฆษิตวิหาร ปี 2518

1316. รูปหล่อหลวงพ่อรอด วัดโฆษิตวิหาร ปี 2518

1317. รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดท่าเรือ รุ่นแรก ปี 2519

1318. เหรียญหลวงพ่อหนู วัดท่าเรือ รุ่นแรก (ไม่มีกลาก) ปี 2520

1319. เหรียญหลวงพ่อเขี้ยว วัดป่าตอง รุ่นแรก ปี 2522

โต๊ะที่ 37  พระเครื่อง จังหวัดภูเก็ต ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)



 62    มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ วปอ.57

โต๊ะที่ 38  พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (40 รายการ)

1320. เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่นแรก ปี 2499 
1321. เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเรียบ รุ่นแรก ปี 2502
1322. เหรียญหลวงพ่อคล้าย หลังหลวงพ่อเฟื่อง เนื้อทองแดง ปี 2505
1323. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก ปี 2509
1324. เหรียญหลวงปู่สีมั่น วัดห้วยลาด รุ่นแรก ปี 2509
1325. เหรียญหลวงพ่อศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก ปี 2513
1326. เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นแรก  ปี 2518 
1327. เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดจุ้มปะ มหาอุด ปี 2519
1328. เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่นกันภัย ปี 2519
1329. เหรียญคงหน้า - คงหลัง พิมพ์เสมา ปี 2528
1330. เหรียญคงหน้า - คงหลัง พิมพ์หยดน้ำา ปี 2528
1331. เหรียญหลวงพ่อปลอด พัดยศ ปี 2528
1332. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นแรก ปี 2512
1333. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก ปี 2512
1334. พระรูปหล่อหลวงพ่อคง วัดโลการาม รุ่นแรก ปี 2518
1335. พระปิดตาหลวงพ่อศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ เนื้อโลหะ รุ่นแรก ปี 2485
1336. พระปิดตาหลวงพ่อศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ เนื้อโลหะ (เบ้าประกบ) ปี 2485
1337. พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ พิมพ์หลังยันต์ รุ่นแรก ปี 2485
1338. พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ พิมพ์ข้าวต้มมัด รุ่นแรก ปี 2485
1339. พระปิดตา วัดชัยมงคล รุ่นแรก ปี 2485
1340. พระปิดตา วัดบ่อทรัพย์ รุ่นแรก  ปี 2485 
1341. พระปิดตา หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2484
1342. พระโสฬสมงคล พิมพ์ซุ้มกอ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2485
1343. พระกริ่ง หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2491  
1344. พระหล่อ วัดบ่อทรัพย์ ไม่จำากัดพิมพ์ รุ่นแรก ปี 2485
1345. พระสวนกลับ วัดโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2485
1346. พระปิดตาอาจารย์ศรีแก้ว เนื้อผงคลุกรัก วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก ปี 2485
1347. พระปิดตา หลวงพ่อแดง วัดท่าแซ รุ่นแรก ปี 2528
1348. พระพุทธชินราช ฟ ลึก หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเรียบ เนื้อขาว รุ่นแรก ปี 2498
1349. พระพุทธชินราช ฟ ลึก หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเรียบ เนื้อแดง รุ่นแรก ปี 2498
1350. พระพุทธชินราช ฟ ลึก หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเรียบ เนื้อชมพู รุ่นแรก ปี 2498
1351. พระพุทธชินราช ฟ ลึก หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเรียบ เคลือบแชล็ค รุ่นแรก ปี 2498
1352. พระพุทธชินราช ฟ ลึก หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเรียบ เนื้อดินดิบ รุ่นแรก ปี 2498
1353. พระปางสีดา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม เนื้อขาว รุ่นแรก ปี 2509
1354. พระปางสีดา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม ไม่จำากัดเนื้อ รุ่นแรก ปี 2509
1355. พระปางสีดา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม กรุวัดคอหงส์ รุ่นแรก ปี 2509
1356. พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อสงฆ์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก ปี 2506
1357. พระรูปเหมือน หลวงพ่อคง วัดบ่อทอง ปี 2516
1358. พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์ว่านลอยองค์ วัดหัวป่า รุ่นแรก
1359. นางกวัก  หลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นแรก
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1360. พระผงสุริยันต์-จันทรา พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว ไม่จำากัดปัด ปี 2530

1361. พระผงสุริยันต์-จันทรา พิมพ์ใหญ่ เนื้อไม้ ไม่จำากัดปัด ปี 2530

1362. พระผงสุริยันต์-จันทรา พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530

1363. พระผงสุริยันต์-จันทรา พิมพ์เล็ก เนื้อขาว ไม่จำากัดปัด ปี 2530

1364. พระผงสุริยันต์-จันทรา พิมพ์เล็ก เนื้อไม้ ไม่จำากัดปัด ปี 2530

1365. พระผงสุริยันต์-จันทรา พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530

1366. พระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก เนื้อนำาฤกษ์ ปี 2530

1367. พระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก เนื้อไม้ ปี 2530

1368. พระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก เนื้อดำา ปี 2530

1369. พระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก เนื้อแดง ปี 2530

1370. พระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก เนื้อขาว ปี 2530

1371. เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง บล็อกกรรมการ (ฉ จุดหลังเฮง) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530

1372. เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง บล็อกเฮง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530

1373. เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง ไม่จำากัดบล็อก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530

1374. เหรียญแสตมป์มีหู ไม่จำากัดบล็อก ปี 2530

1375. เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ สี่เหลี่ยม (นาคปรก) บล็อกทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

1376. เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ สี่เหลี่ยม (นาคปรก) ไม่จำากัดบล็อก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

1377. เหรียญปิดตาพังพะกาฬ บล็อกทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

1378. เหรียญปิดตาพังพะกาฬ บล็อกเครายาว ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

1379. เหรียญปิดตาพังพะกาฬ บล็อกเคราสั้น ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

1380. รูปหล่อลอยองค์นาคปรก 7 เศียร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

1381. ปิดตาลอยองค์ (งูเก็งกอง) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

1382. เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อกนิยม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2534

1383. เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อกธรรมดา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2534

1384. พระนาคปรกใบมะขาม เปิดศาลหลักเมือง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

1385. รูปหล่อปิดตา เกาะเภตรา ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

1386. เหรียญบูรณะเจดีย์ราย ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

1387. แว่นกลมบูรณะเจดีย์ราย เนื้อขาว แดง ดำา ปี 2545

1388. แว่นกลมบูรณะเจดีย์ราย เนื้อกระเบื้องเคลือบ ปี 2545

1389. เหรียญปิดตา วัดมะม่วงขาว ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2546

1390. แว่นกลม รุ่นสุวรรณภูมิ ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2547

1391. เหรียญรุ่นสุวรรณภูมิ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2547

1392. เหรียญรุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2549

1393. แว่นกลมโคตรเศรษฐี ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2549

1394. รูปหล่อลอยองค์ รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2549

โต๊ะที่ 39  จตุคามรามเทพ ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ )
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โต๊ะที่ 40  พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1395. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม (นิยม) ปี 2509

1396. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม ปี 2509

1397. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2509

1398. พระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ ปี 2509

1399. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2509

1400. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2509

1401. พระสมเด็จ พิมพ์เกศบัวตูม ปี 2509

1402. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2509

1403. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2509

1404. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ หูมีจุด ปี 2509

1405. พระสมเด็จ พิมพ์สังฆาฏิ ปี 2509

1406. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2509

1407. พระสมเด็จ พิมพ์จันทร์ลอย ปี 2509

1408. พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2509

1409. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2517

1410. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 5 จุด ปี 2517

1411. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 3 จุด ปี 2517

1412. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2517

1413. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2517

1414. พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2517

1415. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2517

1416. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2517

1417. พระรูปเหมือน สมเด็จโต ปี 2517

1418. เหรียญสมเด็จโต ปี 2517

1419. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2531

1420. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิเศษโรยผง ปี 2531

1421. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2531

1422. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ A ปี 2543

1423. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ B ปี 2543

1424. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2543

1425. พระสมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2543

1426. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม พิมพ์ A ปี 2554

1427. พระสมเด็จ พิมพ์ B ปี 2554

1428. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2554

1429. พระสมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2554
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1430. พระพุทโธน้อย พิมพ์จัมโบ้

1431. พระพุทโธน้อย พิมพ์ใหญ่ ติ่งข้างแขน

1432. พระพุทโธน้อย พิมพ์ใหญ่ ติ่งใต้บัว

1433. พระพุทโธน้อย พิมพ์ใหญ่ หูขีด/หูไม่ขีด

1434. พระพุทโธน้อย พิมพ์ใหญ่ จีวรแซม

1435. พระพุทโธน้อย พิมพ์ใหญ่ หน้าจีน ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดยันต์

1436. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง เกศบัวตูม เนื้อปูนเสก หลังยันต์พุทโธ

1437. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง เกศบัวตูม เนื้อผง เนื้อพิเศษ หลังยันต์พุทโธ

1438. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง เกศบัวตูม หลังยันต์นะอะระหัง

1439. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลางพิเศษ (บัวเก้า, แข้งหยิก...) ไม่ซ้ำารายการ

1440. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง หม้อน้ำามนต์ล้น

1441. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง หม้อน้ำามนต์กลม

1442. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง เส้นน้ำาตก

1443. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง แขนหักศอก

1444. พระพุทโธน้อย พิมพ์กลาง ไหล่ลู่

1445. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก ไหล่จุด

1446. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก หน้าตุ๊กตา

1447. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก ขีดใต้ตา

1448. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก คอเนื้อเกิน

1449. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก แขนตุ่ม, เข่าตุ่ม, แข้งขีด

1450. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก หน้าถ้ำาเสือ

1451. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก ขอบข้างล้น, ข้างแตก, แขนจม

1452. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก กรอบกระจก ตาโปน อกแฟบ ปากอ้า ตาเหลี่ยม

1453. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก บัวเกิน บัวมีเส้น และพิมพ์อื่นไม่ซ้ำารายการเดิม

1454. พระพุทโธน้อย พิมพ์เล็ก หน้าจีน ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดยันต์

1455. พระชัยวัฒน์พุทโธน้อย พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ หลังยันต์จม

1456. พระชัยวัฒน์พุทโธน้อย พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ หลังยันต์นูน

1457. เหรียญพระพุทโธจอมมุนี ปี 2496

1458. เหรียญพระพุทโธภาส ชินราชจอมมุนี วัดสารนารถฯ

1459. พระพุทธมงคลมหาลาภ พิมพ์ใหญ่

1460. พระพุทธมงคลมหาลาภ พิมพ์กลาง

1461. พระพุทธมงคลมหาลาภ พิมพ์เล็ก, พิมพ์คะแนน

1462. พระพุทธมงคลมหาลาภ ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำารายการ)

1463. พระชุดประจำาวัน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1464. หลวงปู่ทวด ไม่จำากัดยันต์ ไม่จำากัดเนื้อ

1465. ถุงเหนี่ยวทรัพย์ คุณแม่บุญเรือน (มาตรฐานพระพุทธบาทสระบุรี และวัดท่าผา)

โต๊ะที่ 41  พระคุณแม่บุญเรือน  โตงบุญเติม  กรุงเทพมหานคร ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (36 รายการ)
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โต๊ะที่ 42  พระจังหวัดนนทบุรี ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1466. เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคุ้ย รุ่นแรก วัดหญ้าไทร ปี 2460

1467. เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร ปี 2464

1468. เหรียญหล่อหลวงปู่หงส์ รุ่นแรก วัดทอง

1469. เหรียญหลวงปู่เผือก รุ่นแรก วัดโมลี

1470. พระรูปหล่อหลวงปู่เผือก รุ่นแรก วัดโมลี

1471. เหรียญหล่อหลวงพ่อต่วน วัดละหาร

1472. พระหลวงพ่อคล้าม ไม่จำากัดเนื้อ และพิมพ์ วัดพระเงิน

1473. พระหลวงปู่เปีย เนื้อผง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดค้างคาว

1474. เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือก วัดโมลี ปี 2475

1475. เหรียญหลวงพ่อวอน (สุเมธาจารย์) รุ่นแรก วัดปรมัย ปี 2476

1476. เหรียญหลวงปู่เหรียญ รุ่นแรก วัดบางระโหง

1477. เหรียญหลวงพ่อเก๋ รุ่นแรก วัดปากน้ำา ปี 2511

1478. เหรียญหลวงพ่อกี๋ รุ่นแรก วัดหูช้าง ปี 2513

1479. เหรียญหลวงพ่อแย้ม รุ่นแรก วัดตะเคียน ปี 2513

1480. เหรียญหลวงปู่ช่วง ออกวัดลานนาบุญ ปี 2496

1481. เหรียญหลวงปู่ช่วง ออกวัดบางแพรกเหนือ ปี 2497

1482. เหรียญสามเหลี่ยมหลวงปู่ช่วง หลังหลวงพ่อโสธร ปี 2497

1483. เหรียญหลวงพ่อทองคำา รุ่นแรก วัดไทรใหญ่ ปี 2498

1484. พระรูปหล่อฉีดหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ปี 2512

1485. พระกริ่งหลวงพ่อเหลือ รุ่นแรก วัดสร้อยทอง

1486. เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม รุ่นแรก บล็อกเอี่ยม (สระอือ) วัดสะพานสูง

1487. เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยม หลังยันต์เล็ก วัดสะพานสูง

1488. เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยม หลังยันต์ใหญ่ วัดสะพานสูง

1489. เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยม หน้าวงเดือน หลังไม่จำากัดบล็อก วัดสะพานสูง

1490. พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยม รุ่นแรก วัดสะพานสูง

1491. พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่กลิ่น รุ่นแรก วัดสะพานสูง

1492. เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม หลังเต็ม ไม่จำากัดบล็อก วัดสะพานสูง

1493. เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม หลังหลุม วัดสะพานสูง

1494. เหรียญเสมาหลวงปู่กลิ่น รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ วัดสะพานสูง

1495. เหรียญเสมาหลวงพ่อทองสุข รุ่นแรก ไม่จำากัดบล็อก วัดสะพานสูง ปี 2507

1496. พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง

1497. พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข พิมพ์สะดือจุ่น วัดสะพานสูง

1498. พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข พิมพ์ชะลูด วัดสะพานสูง

1499. เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยม รุ่น 100 ปี ไม่จำากัดเนื้อ วัดสะพานสูง ปี 2539

1500. เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม รุ่น 100 ปี ไม่จำากัดเนื้อ วัดสะพานสูง ปี 2539
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1501. พระลีลา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

1502. พระร่วงยืน กรุสองพี่น้อง

1503. พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร

1504. พระกรุวัดชุมนุมสงฆ์ ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน

1505. พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสำาปะซิว

1506. พระกรุวัดชายทุ่ง ไม่จำากัดเนื้อ

1507. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลใหญ่, พิมพ์ทรงพลเล็ก

1508. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่

1509. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ์

1510. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ ไม่จำากัดพิมพ์

1511. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ ตัดเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ์

1512. พระขุนแผน ไข่ผ่าซีก - แตงกวาผ่าซีก กรุวัดพระรูป

1513. พระชุดกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป ไม่จำากัดพิมพ์

1514. พระถ้ำาเสือ กรุเก่า พิมพ์ใหญ่

1515. พระถ้ำาเสือ กรุเก่า พิมพ์หน้าแก่

1516. พระถ้ำาเสือ กรุเก่า ไม่จำากัดพิมพ์

1517. พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรโล้น, พิมพ์เศียรแหลม

1518. พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์งบน้ำาอ้อยใหญ่ - กลาง - เล็ก

1519. พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์พระประธานใหญ่ - เล็ก

1520. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ

1521. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย

1522. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ลีลา

1523. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่

1524. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์มเหศวร

1525. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ลีลา

1526. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์

1527. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองผสม ไม่จำากัดพิมพ์

1528. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1529. เหรียญหลวงพ่อสอน รุ่นแรก วัดป่าเลไลย์ ปี 2461

1530. พระปิดตาหลวงพ่อดี รุ่นแรก เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2530

1531. พระรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ย รุ่นสอง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดดอนไร่

1532. เหรียญหลวงพ่อมุ่ย รูปเสมา – รูปไข่ - หน้าวัว วัดดอนไร่ ปี 2512

1533. พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย ฝังตะกรุด ไม่จำากัดพิมพ์

1534. พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย ไม่ฝังตะกรุด ไม่จำากัดพิมพ์

1535. พระผงดำาหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ไม่จำากัดพิมพ์

โต๊ะที่ 43  พระจังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)
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โต๊ะที่ 44  พระหลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง  จังหวัดสิงห์บุรี  ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (37 รายการ)

1536. พระสมเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์ลึก ปี 2494

1537. พระสมเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์ตื้น ปี 2494

1538. พระชินราชห้าเหลี่ยม เล็ก-ใหญ่ ปี 2494

1539. พระประจำาวัน ปี 2499

1540. เหรียญรุ่นแรก ปี 2502

1541. พระสมเด็จเนื้อทองผสม รุ่นสอง - รุ่นสาม

1542. พระนางพญา รุ่นแรก ปี 2506

1543. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ปี 2508

1544. เหรียญไตรมาส รุ่นแรก ปี 2512

1545. เหรียญไตรมาส รุ่นสอง M16 ปี 2513

1546. พระกริ่งไตรมาส รุ่นแรก เล็ก-ใหญ่ ปี 2511

1547. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หน้าลพบุรี รุ่น 1 - 2 - 3

1548. พระสมเด็จสองพิมพ์ ปี 2494

1549. พระสมเด็จไตรมาส เนื้อผง ปี 2509

1550. พระสมเด็จ เนื้อเกสร 108 ปี 2509

1551. พระสมเด็จคะแนน แพพัน รุ่นแรก ปี 2510

1552. พระสมเด็จ แพพัน ปี 2510

1553. พระสมเด็จ แพ 2 พัน ปี 2511

1554. พระสมเด็จ แพ 3 พัน ปี 2512

1555. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2514

1556. พระสมเด็จคะแนน ปรกโพธิ์ ปี 2514

1557. พระสมเด็จพิมพ์อกครุฑเศียรบาตร (ไกรเซอร์) ปี 2514

1558. พระปิดตาจงอางศึก ปี 2514

1559. พระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 2515

1560. พระสมเด็จแร่ แพ - พัน ปี 2516

1561. พระสมเด็จแร่ แพสามพัน ปี 2516

1562. พระสมเด็จหลังรูปเหมือน แม็กกาไลท์ ปี 2516

1563. พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2516

1564. พระสมเด็จฐานแซม ปี 2517

1565. พระพิมพ์พระรอด ไม่จำากัดปี

1566. พระลีลาทุ่งเศรษฐี ไม่จำากัดปี

1567. พระรูปหล่อสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก-ใหญ่ ปี 2518

1568. พระขุนแผน ปี 2522

1569. พระสมเด็จแพ 4 พัน

1570. พระสมเด็จแพ 5 พัน

1571. พระสมเด็จแพ 7-9 พัน

1572. พระปิดตา รุ่นแรก ปี 2513
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โต๊ะที่ 45  พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1573. พระสมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบ ไม่จำากัดหลัง

1574. พระแหวกม่าน พิมพ์มารวิชัยอกใหญ่ และพิมพ์สมาธิ

1575. พระแหวกม่าน ไม่จำากัดพิมพ์ (พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด, พิมพ์สมาธิเนื้อดิน, พิมพ์ต้อเนื้อผงน้ำามัน, พิมพ์รัศมีทรงเจดีย์)

1576. พระนางพญาซุ้มคู่ เนื้อพระแหวกม่าน

1577. พระสมเด็จหลังรูปเหมือน (รุ่นหนึ่ง, รุ่นสอง, รุ่นสาม, หลังรูปหน้าเดียว)

1578. พระสมเด็จ เนื้อผง ชุดที่ 1 (หลังยันต์ มะอะอุ, พิมพ์อกอุ, พิมพ์นักเลงโต)

1579. พระสมเด็จ เนื้อผง ชุดที่ 2 (พิมพ์โพธิ์ตุ่ม, พิมพ์เกศยาว, พิมพ์เกศทะลุซุ้ม)

1580. พระสมเด็จ เนื้อผงน้ำามัน ชุดที่ 1 (พุทธกวัก, พุทธเจ้าในวิหารพิมพ์เล็กมีปรกโพธิ์, พุทธเจ้าในวิหารพิมพ์ใหญ่ อรหำ ภควา)

1581. พระสมเด็จ เนื้อผงน้ำามัน ชุดที่ 2 (พิมพ์ซุ้มระฆังเถาวัลย์, พิมพ์สมเด็จหลังสีวลีไม่มีย่าม, พิมพ์ปรกโพธิ์กิ่ง, พิมพ์ขาโต๊ะ)

1582. พระสมเด็จ ปี 2521 (หลังหนังสือ, หลังแป้นพิมพ์, เนื้อขาวหลังตรายาง, พระพุทธชินราช, สมเด็จดำาฐานสิงห์)

1583. พระสมเด็จ ชุดแตกลายงา (พิมพ์ประทับสิงห์หลังสิงห์, พิมพ์ซุ้มระฆังหลังสิงห์, พิมพ์สมเด็จหลังยันต์ห้าแถว)

1584. พระเนื้อผง วัดหนองอีดุก ชุดที่ 1 (แหวกม่าน, สังกัจจายน์, ซุ้มไข่ปลาฐานบัว, ปรกโพธิ์ฐานบัว, สมเด็จมีหน้ามีตา)

1585. พระเนื้อผง วัดหนองอีดุก ชุดที่ 2 (พระพุทธฐานปลาดุก, พระผงสุพรรณ, พระลีลา, พระจันทร์ลอย)

1586. พระสรรค์ข้างเม็ด แกะพิมพ์โดยอาจารย์ไพ่

1587. พระสรรค์นั่ง พิมพ์มาตรฐาน (พิมพ์ขีดข้างหู, พิมพ์ขีดใต้ฐาน)

1588. พระลีลาสรรค์ พิมพ์มาตรฐานชูสามนิ้ว

1589. พระเนื้อดิน ยุคแรก (พระสีวลีจัมโบ้, พระสีวลีกางร่ม, พระกันผีใหญ่, พระยอดขุนพล, พระซุ้มกอ, พระขุนแผนแข้งหมอน)

1590. พระสีวลีองค์จ้อย เนื้อดิน พิมพ์ไม่มีย่าม

1591. พระสีวลีองค์จ้อย เนื้อผงน้ำามัน พิมพ์มีย่าม

1592. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก

1593. พระรูปหล่อรุ่นสอง ก้น มะ อะ อุ

1594. เหรียญรุ่นแรก หลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า

1595. เหรียญรุ่นสอง หลังยันต์นะโมตาบอด

1596. เหรียญรุ่นสาม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์

1597. เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรหำ เต็ม

1598. เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรหำ  ไม่เต็ม

1599. เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมดำา

1600. เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมน้ำาตาลและผิวไฟ

1601. เหรียญรุ่นสามกะไหล่ทองเดิม (หลังหนุมาน, หลังยันต์)

1602. เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง กะไหล่นาก

1603. เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง รมดำา

1604. เหรียญหลวงพ่อกวย พิธีจตุรพิธพรชัย

1605. รูปถ่ายรุ่นแรก หลังสิงห์, รูปถ่ายเลี่ยมเดิมหลังจีวร ปี 2521

1606. รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ เลี่ยมเดิมครึ่งตัว และเต็มตัว (ขาวดำาและระบายสี)

1607. แหวนท้องอิติทุกรุ่น (รุ่นแรก, หัวรูปไข่ สาลิกา, หัวโล่, หัวตาราง)
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โต๊ะที่ 46  พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1608. เหรียญพระพุทธชัยนาท วัดหนองอีดุก ปี 2515, เหรียญหลวงพ่อฉาย วัดพระแก้ว

1609. เหรียญพระพุทธ วัดจั่นเจริญศรี, เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อหนองแขม, เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดท่ากระแส

1610. เหรียญหลวงพ่อติ่ง วัดหอระฆัง, เหรียญพระพุทธ วัดเจริญสุข, เหรียญพระพุทธ วัดท่าเสมอ

1611. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโม, เหรียญเม็ดกระดุมหลวงพ่อโม (รุ่นตาเกี้ย)

1612. พระกริ่ง วัดท่าทอง, เหรียญเสมาครึ่งซีก วัดท่าทอง, ลอยองค์อุดกริ่ง วัดหอระฆัง, พระกริ่ง หลวงพ่อฉาย วัดพระแก้ว

1613. เหรียญหลวงพ่อเฒ่า รุ่นแรก, เหรียญหลวงพ่อเฒ่า ปี 2519

1614. พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเฒ่า ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์

1615. พระสรรค์ วัดศรีษะเมือง หลวงพ่อกวยปลุกเสก

1616. เหรียญหลวงพ่อแบน, หลวงพ่อแจ่ม, หลวงพ่อจวน วัดเดิมบาง ปี 2518

1617. พระประจำาวัน วัดเทพากร, สมเด็จฐานสำาเภา วัดเทพากร  เนื้อโลหะ ปี 2515

1618. พระสมเด็จฐานสำาเภา วัดเทพากร ปี 2515 และพระเนื้อผง วัดเทพากร

1619. เหรียญสีวลีหลังพระสังกัจจายน์ วัดเทพากร ปี 2515

1620. พระสีวลีอุดผง, พระสังกัจจายน์, กริ่งพระเจ้าตือ วัดชิโนรส ปี 2512, เหรียญหล่อ วัดกัลยาสมเด็จโต

1621. พระผง วัดชิโนรส ทุกพิมพ์

1622. พระสมเด็จหลังสีวลี วัดราชนัดดา ปี 2513 และพระผง วัดราชนัดดา ทุกพิมพ์

1623. เหรียญหลวงปู่ศุข ปี 2519 รูปไข่และยืน ไม่จำากัดเนื้อ

1624. พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงน้ำามัน

1625. พระสมเด็จคะแนนวัดพระปรางค์ เนื้อผงน้ำามันและเนื้อดิน

1626. พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์

1627. พระผง วัดดาวเรือง ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์, พระผง วัดหนองปลิงทุกพิมพ์

1628. พระผง วัดท่าทอง ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์ ปี 2518

1629. พระผง วัดม่วงชุม ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์, พระผงวัดท่าวน ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์

1630. พระผงและเนื้อดิน พิธีจักรพรรดิ ปี 2515 ไม่จำากัดพิมพ์

1631. พระสมเด็จหลังพุฒาจารย์โต, พระปิดตา ออกวัดเขาใหญ่ สุพรรณบุรี

1632. พระผง วัดรัตนชัย พิมพ์สามสมัย, พระพุทธศรีมณฑป

1633. พระขุนแผน วัดรัตนชัย พิมพ์ห้าเหลี่ยมพรายกุมาร

1634. พระขุนแผน วัดรัตนชัย พิมพ์เนื้อดินองค์จ้อย

1635. พระผง วัดรัตนชัย ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์

1636. พระผง วัดวังจิก ปี 2509

1637. พระหลวงพ่อหร่ำา วัดวังจิก รุ่นแรก, เหรียญอธิการวิทยา รุ่นแรก, เหรียญหลวงพ่อสนิท วัดเขาใหญ่

1638. พระสมเด็จหลวงพ่อปา วัดโบสถ์, เหรียญหลวงพ่อศรีหลังหลวงพ่อทอง ปี 2519

1639. พระสมเด็จมหาลาภ วัดโคกดอกไม้ รุ่นแรกและรุ่นสอง

1640. รูปหลวงพ่อเฒ่า รุ่นแรก, รูปหลวงพ่อโม (ตาเกี้ย)

1641. รวมพระผง หลวงพ่อกวยร่วมเสก

1642. รวมพระเหรียญ หลวงพ่อกวยร่วมเสก
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โต๊ะที่ 47 พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (36 รายการ)

1643. เหรียญกลมใหญ่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507

1644. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507

1645. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507

1646. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หูกาง ปี 2508

1647. เหรียญรูปไข่ รุ่น 2 ปี 2508

1648. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512

1649. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512

1650. พระรูปหล่อโบราณ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2512

1651. เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ ปี 2512

1652. เหรียญเสมา เต็มองค์ ปี 2512

1653. เหรียญใบสาเก ปี 2512

1654. พระผงรูปเหมือน ฟ้าผ่า ปี 2512

1655. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513

1656. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513

1657. เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513

1658. เหรียญ ส.ช. ปี 2513

1659. เหรียญมณฑป ปี 2514

1660. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515

1661. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515

1662. เหรียญครั้งที่ 2 ปี 2515

1663. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1664. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516

1665. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516

1666. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1667. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516

1668. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516

1669. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง ไม่จำากัดหลัง ปี 2516

1670. พระสมเด็จ หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1671. พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1672. เหรียญมหาลาภ ปี 2516

1673. เหรียญโล่ใหญ่ ปี 2516

1674. เหรียญทำาบุญสรงน้ำา ปี 2517

1675. เหรียญรุ่น 90 ปี ปี 2517

1676. พระผง รุ่นเมตตา

1677. รูปถ่ายขนาดห้อยคอ

1678. เหรียญสลึงตอกโค้ดระฆัง เล็ก-ใหญ่
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โต๊ะที่ 48  พระหลวงปู่สี  วัดเขาถ้ำาบุญนาค  จังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (36 รายการ)

1679. พระรูปหล่อรุ่นแรก เนื้อนวะ, ทองเหลือรมดำา ปี 2518

1680. พระรูปหล่อรุ่นสอง เนื้อเงิน, นวะ ปี 2518

1681. พระรูปหล่อรุ่นสอง เนื้อทองเหลืองรมดำา พิมพ์ 2 ตรง และ 2 โค้ง ปี 2518

1682. พระรูปหล่อรุ่นวัดโพธิ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1683. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์ชลบุรีสร้างถวาย ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1684. เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514

1685. เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514

1686. เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองคำา, เงิน ปี 2517

1687. เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อนวะ ปี 2517

1688. เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517

1689. เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2517

1690. เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อนวะ ปี 2517

1691. เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517

1692. เหรียญขวัญถุง รุ่นแรก สีหน้า-สีหลัง ปี 2517

1693. พระปรกใบมะขาม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2517

1694. เหรียญมหาลาภ เนื้อเงิน, เนื้ออัลปาก้า ปี 2518

1695. เหรียญมหาลาภ เนื้อนวะ ปี 2518

1696. เหรียญมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518

1697. เหรียญหลังพญานาค ปี 2518

1698. เหรียญจตุรพิธพรชัย ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1699. เหรียญกนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518

1700. เหรียญพรหมวิหารธรรม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1701. เหรียญหน้าแก่, หน้าอรหันต์ ปี 2519

1702. เหรียญเกลียวเชือก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1703. เหรียญหน้าหนุ่ม หลังปิดตา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1704. เหรียญโภคทรัพย์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1705. เหรียญยันต์ดวง ราชาฤกษ์ ปี 2519

1706. เหรียญสองอาจารย์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1707. เหรียญขวัญถุง มีหู, ไม่มีหู ปี 2518

1708. เหรียญขวัญถุง มั่งมี ศรีสุข ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1709. พระผงรูปเหมือน ชานหมาก ปี 2514

1710. พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ฐานติ่ง, พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2514

1711. พระสมเด็จ ปี 2516

1712. พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน ปี 2518

1713. พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2519

1714. แหวน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515
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โต๊ะที่ 49 พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำาปาง ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

1715. เหรียญวัดนางเหลียว ปี 2514

1716. พระผงรูปเหมือนพิมพ์ระฆัง ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515

1717. เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515

1718. เหรียญระฆัง สิริมงคล เสาร์ห้า ปี 2516

1719. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ศิริราช ปี 2517

1720. พระผงมงคลเกษม 1 ปี 2517

1721. พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม 2) ปี 2517

1722. พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็น รุ่นแรก ปี 2517

1723. เหรียญนวรัตน์ ปี 2517

1724. เหรียญแตงโม ปี 2517

1725. เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517

1726. เหรียญกลมรูปเหมือน รุ่นศาลากลาง ปี 2517

1727. เหรียญกลมพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่นศาลากลาง ปี 2517

1728. เหรียญกองพันลำาปาง ปี 2517

1729. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวีละ ปี 2518

1730. เหรียญกองพันเชียงราย ปี 2518

1731. เหรียญ มทบ.7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518

1732. เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน ปี 2518

1733. เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองแดง ปี 2518

1734. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518

1735. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไม่จำากัดรุ่น (ยกเว้นรุ่นแรก)

1736. พระรูปหล่อก้นหนู - ก้นดอกจันทร์ ปี 2518

1737. พระปิดตามหาอุด ปี 2518

1738. พระปิดตาสารพัดดี ปี 2518

1739. พระปิดตามหาโชค ปี 2518

1740. พระปิดตามหาลาภ ปี 2518

1741. เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน ปี 2523

1742. เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2523

1743. เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526

1744. พระรูปหล่อลอยองค์ ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526

1745. เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก ปี 2535

1746. เหรียญรูปเหมือน รุ่นหน่วยรบ ร.17 พัน 2 (กองพันลำาปาง 2) ปี 2536

1747. เหรียญระฆัง รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ (หลังมังกร) ปี 2536

1748. เหรียญนั่งพาน รุ่นเมตตามหาบารมี (3 ม.ต.) ปี 2537

1749. เหรียญรูปเหมือน ที่ระลึก 7 รอบ ปี 2538

1750. เหรียญแจกทาน ปี 2538
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1751. เหรียญปั๊มรุ่นแรก ปี 2503 ไม่จำากัดเนื้อ

1752. เหรียญปั๊มรุ่น 2 หลังเลข ๗ ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองแดง

1753. เหรียญปั๊มรุ่น 2 แจกพ่อครัว เนื้ออัลปาก้า

1754. เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า (บล็อกแรก, บล็อกบ่าราง, บล็อกตาไก่, บล็อกตาไก่บ่าราง)

1755. เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ไม่จำากัดบล็อก

1756. เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล ไม่จำากัดบล็อก

1757. เหรียญปั๊มรุ่น 3 ไม่จำากัดเนื้อ

1758. เหรียญปั๊มรุ่น 4 ไม่จำากัดบล็อก ไม่จำากัดเนื้อ

1759. เหรียญปั๊มรุ่นแม่ทัพภาคที่ 1 ปี 2511 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองคำา, เนื้อนาก, เนื้อเงิน

1760. เหรียญปั๊มรุ่นแม่ทัพภาคที่ 1 ปี 2511 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองแดง

1761. เหรียญปั๊มรุ่นโบสถ์ลั่น ปี 2512 เนื้อทองคำา, เนื้อนาก, เนื้อเงิน

1762. เหรียญปั๊มรุ่นโบสถ์ลั่น ปี 2512 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองแดง

1763. เหรียญรุ่นแซยิด ปี 2513 ไม่จำากัดบล็อก ไม่จำากัดเนื้อ

1764. เหรียญปั๊มรุ่น จ.ป.ร. ปี 2513 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองแดง 

1765. เหรียญปั๊มรูปซ้อน ปี 2513 บล็อกวัวลาน เนื้อทองแดง

1766. เหรียญปั๊มออกวัดพลับพลาชัย ปี 2514 พิมพ์เสมา เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน

1767. เหรียญปั๊มออกวัดพลับพลาชัย ปี 2514 พิมพ์เสมา - พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองแดง

1768. เหรียญปั๊มหันข้าง รุ่นรตโต ปี 2516 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อเงิน

1769. เหรียญปั๊มหันข้าง รุ่นรตโต ปี 2516 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองแดง

1770. เหรียญปั๊มรุ่นแจกผ้าป่า ปี 2516 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อเงิน

1771. เหรียญปั๊มรุ่นแจกผ้าป่า ปี 2516 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองแดง

1772. เหรียญปั๊มรุ่นคุกเข่า ปี 2516 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน

1773. เหรียญปั๊มรุ่นคุกเข่า ปี 2516 ไม่จำากัดบล็อก เนื้อทองแดง

1774. ล็อกเกต รุ่นแรก ขนาดห้อยคอ ไม่จำากัดสี (ภาพถ่ายกระดาษ ด้านหลังนั่งคุกเข่า)

1775. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก โรยแร่ (ดิสโก้ใหญ่ - เล็ก)

1776. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อเขียวก้านมะลิ

1777. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อสีดำา

1778. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อสีแดง

1779. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อสีขาว

1780. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อสีเหลือง

1781. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ตื้น

1782. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์คะแนน ไม่จำากัดสี

1783. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์นางพญา ไม่จำากัดสี

1784. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ปิดตา บล็อกนิยม (หว่างแขนมีเนื้อเกิน)

1785. พระผงออกวัดเทพธิดา พิมพ์หน้าหลวงพ่อแดง

โต๊ะที่ 50  พระหลวงพ่อแดง  วัดเขาบันไดอิฐ  จังหวัดเพชรบุรี ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)
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1786. พระกริ่ง  ชินบัญชร

1787. พระชัยวัฒน์  ชินบัญชร

1788. พระสังกัจจายน์  ชินบัญชร

1789. พระปิดตามหาลาภชินบัญชร (ปุ้มปุ้ย)

1790. พระสมเด็จ  ชินบัญชร  หลังยันต์แดง

1791. พระสมเด็จ  วัดไร่วารี

1792. พระผงโสฬสมหาพรหม  ไม่จำากัดพิมพ์

1793. เหรียญรุ่นแรก  ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508

1794. พระขุนแผน  ผงพรายกุมาร  พิมพ์ใหญ่ (บล็อกแรก)

1795. พระขุนแผน  ผงพรายกุมาร  พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)

1796. พระขุนแผน  ผงพรายกุมาร  ยุคแรก  เนื้อกระยาสารท  ไม่จำากัดพิมพ์

1797. พระขุนแผน  ผงพรายกุมาร  พิมพ์หัวโต - หัวเล็ก

1798. พระขุนแผน  ผงพรายกุมาร  ไม่จำากัดพิมพ์

1799. พระสมเด็จ  หลังยันต์ห้า

1800. พระปิดตา  หลังยันต์ห้า  ฝังทับทิม

1801. เหรียญเจริญพร บน

1802. เหรียญเจริญพร ล่าง

1803. เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ

1804. เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา  ไม่จำากัดเนื้อ

1805. เหรียญเสมา 8 รอบ  เนื้อทองแดง, เนื้อนวะ

1806. เหรียญนาคปรก 8 รอบ

1807. พระรูปหล่อ  รุ่นไตรมาส

1808. เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส

1809. เหรียญนาคปรก ไตรมาส

1810. เหรียญหล่อฉลุ

1811. พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม

1812. พระปิดตา  หลังรูปเหมือน

1813. พระนาคปรกใบมะขาม องค์จ้อย

1814. เหรียญบาตรน้ำามนต์

1815. เหรียญสมเด็จ  ณ  ศรีราชา  พิมพ์นั่งพาน

1816. เหรียญสมเด็จ  ณ  ศรีราชา  พิมพ์หยดน้ำา

1817. เหรียญรูปไข่  ผูกพัทธสีมา ปี 2517

1818. เหรียญคอน้ำาเต้า  หลังนูน

1819. เหรียญกรมหลวงชุมพร  รุ่นนาวิกโยธินสร้าง

1820. หนุมาน  ก้นอุดผงพรายกุมาร

โต๊ะที่ 51 พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)
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1821. เหรียญรุ่นสอง  ฉลองสมณศักดิ์

1822. เหรียญคอน้ำาเต้า  หลังเรียบ ปี 2508

1823. พระขุนแผนผงพรายกุมาร  พิมพ์ใหญ่ (บล็อกสอง)

1824. พระขุนแผนผงพรายกุมาร  พิมพ์เล็ก (บล็อกสอง)

1825. พระสมเด็จ  หลังยันต์สาม

1826. พระรูปหล่อยกช่อฟ้า  ไม่จำากัดก้น

1827. พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม  เนื้อตะกั่ว

1828. พระปิดตาข้าวตอกแตก

1829. พระปิดตาสาริกา

1830. เหรียญกลม พระพุทธโสธร

1831. พระผงบรรจุกรุ  ไม่จำากัดพิมพ์

1832. พระผงบรรจุกรุ  พิมพ์ประจำาวัน

1833. พระร่วงรัตนฤทธิ์  เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ

1834. พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน  หลังยันต์เฑาะว์

1835. พระกริ่งพุทธอังคีรส ปี 2508

1836. พระกริ่งประทานอภัย  วัดป่าประดู่

1837. เหรียญรูปไข่  วัดสุวรรณรังสรรค์ (วัดยายร้า)

1838. พระปิดตา  วัดหนองกาน้ำา

1839. พระสมเด็จ  วัดกุฏิโง้ง

1840. พระปิดตา  วัดกุฏิโง้ง

1841. พระผงดำา  รุ่นอุดมความสุข  ไม่จำากัดพิมพ์

1842. เหรียญกลมเล็ก  วัดโพธิสัมพันธ์

1843. เหรียญอรหันต์  วัดแม่น้ำาคู้

1844. เหรียญพระพุทธโสธร  วัดเขาสำาเภาทอง

1845. เหรียญชุดวัดผาทั่ง  ไม่จำากัดพิมพ์

1846. พระกริ่งตากสิน ปี 2518

1847. พระรูปหล่อยืนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518

1848. เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518

1849. เหรียญกรมหลวงชุมพร ปากน้ำาประแสร์

1850. เหรียญปิดตา วัดเนินกระปรอก

1851. พระเนื้อตะกั่วน้ำาท่วม ไม่จำากัดพิมพ์

1852. เหรียญนาคปรกประชา

1853. แหนบก้านยาว - ก้านสั้น

1854. ตะกรุดโทน ตอกโค้ด

1855. ปลัดขิกไม้แกะ ตอกโค้ด

1856. ลูกอมผงพรายกุมาร

โต๊ะที่ 52 พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (36 รายการ)
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1857. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์ขุดสระใหญ่ ปี 2460

1858. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์ขุดสระเล็ก ปี 2460

1859. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์ขุดสระ แจกแม่ครัว ปี 2460

1860. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์รัศมี อินโดจีน ปี 2485

1861. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์ห้าเหลี่ยม โผงเผง ปี 2485

1862. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์เก้าชั้น อกวี ปี 2496

1863. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์สามชั้น, ห้าชั้นและเจ็ดชั้น ปี 2496

1864. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์รัศมี ฐานบัวเลื้อย ปี 2496

1865. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์รัศมี ฐานสามชั้น ปี 2496

1866. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์ห้าเหลี่ยม ปี 2496

1867. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยม ปี 2496

1868. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์สามชั้น หน้าจั่ว ปี 2496

1869. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์นางพญา เทวดา ปี 2496

1870. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์นางพญา ชีโบ ปี 2496

1871. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์หลวงพ่อโต ครอบแก้วฐานหมอน ปี 2496

1872. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์หลวงพ่อโต ครอบแก้วฐานบัว ปี 2496

1873. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์นางกวักสี่เหลี่ยม ปี 2496

1874. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  พิมพ์นางกวักไข่ปลา ปี 2496

1875. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อผง  ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำารายการเดิม) ปี 2496

1876. พระหลวงปู่เผือก  เนื้อดิน  ไม่จำากัดพิมพ์

1877. เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู่เผือก  เนื้อทองฝาบาตร ปี 2481

1878. พระพุทธชินราชหลวงปู่เผือก ปี 2485

1879. เหรียญเสมาหลวงปู่เผือก  หลังพระพุทธ ปี 2496

1880. เหรียญเสมาเล็กหลวงปู่เผือก  หลังพระพุทธ ปี 2496

1881. เหรียญประจำาวันหลวงปู่เผือก  ไม่จำากัดพิมพ์

1882. เหรียญฝาบาตร รุ่น 2 หลังยันต์ ฤ ฤๅ ปี 2496

1883. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เผือก รุ่นแรก  หลังตะเข็บ

1884. เหรียญเสมาหลวงปู่เผือก  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2502

1885. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เผือก  บรรจุอัฐิ ปี 2503

1886. พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่เผือก  เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

1887. พระพุทธชินราชหลวงปู่เผือก อุดเล็ก ปี 2508

1888. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เผือก  หลังดอกจันทร์ ปี 2512

1889. พระหลวงพ่อโต  วัดบางพลีใหญ่ใน  พิมพ์สององค์สามขีด เนื้อตะกั่ว ปี 2495

1890. เหรียญดอกจิกหลวงพ่อโต  วัดบางพลีใหญ่ใน  ไม่จำากัดพิมพ์ และเนื้อ ปี 2495

1891. เหรียญสามเหลี่ยมเล็กหลวงพ่อโต  วัดบางพลีใหญ่ใน  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2498

โต๊ะที่ 53  พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)
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โต๊ะที่ 54  พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

1892. พระท่านพ่อลี เนื้อช็อกโกแลต  วัดป่าคลองกุ้ง  ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

1893. พระปางปฐมเทศนา (พนมมือ) ท่านพ่อลี   เนื้อดิน  วัดป่าคลองกุ้ง  ไม่จำากัดพิมพ์  ปี 2496

1894. พระท่านพ่อลี เนื้อดิน  วัดป่าคลองกุ้ง  ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำารายการเดิม)  ปี 2496

1895. เหรียญรูปไข่หันข้างท่านพ่อลี รุ่นแรก  วัดป่าคลองกุ้ง  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2497

1896. เหรียญโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์  วัดอโศการาม  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2500

1897. เหรียญโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์กลับ  วัดอโศการาม  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2500

1898. เหรียญกลมธรรมจักรท่านพ่อลี  วัดอโศการาม  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2500

1899. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่หลังยันต์ดวง ส.1  เนื้อดิน  วัดอโศการาม ปี 2500

1900. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่หลังยันต์ดวง ส.2  เนื้อดิน  วัดอโศการาม ปี 2500

1901. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ไม่จำากัดขนาดหลังยันต์ดวงเล็ก  เนื้อดิน  วัดอโศการาม ปี 2500

1902. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่หลังเรียบ  เนื้อดิน  วัดอโศการาม ปี 2500

1903. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์เล็กหลังเรียบ  เนื้อดิน  วัดอโศการาม ปี 2500

1904. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังยันต์ดวง  เนื้อดิน  วัดอโศการาม ปี 2500

1905. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังเรียบ  เนื้อดิน  วัดอโศการาม ปี 2500

1906. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์  เนื้อผงเกสร  วัดอโศการาม ปี 2500

1907. พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม  เนื้อผงเกสร  วัดอโศการาม ปี 2500

1908. พระโพธิจักรท่านพ่อลี เนื้อผงใบลาน  วัดอโศการาม  ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2500

1909. ล็อกเกตกระเบื้องปากแดงท่านพ่อลี  วัดอโศการาม  ไม่จำากัดขนาด ปี 2500

1910. เหรียญเสมาท่านพ่อลี  วัดอโศการาม  ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ ปี 2503

1911. เหรียญกลมเปิดโลกท่านพ่อลี  วัดอโศการาม ปี 2504

1912. พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร  กรุวัดพิชัยสงคราม

1913. พระปิดตาปลัดทองดี  วัดกลาง  ไม่จำากัดขนาด

1914. พระปิดตาหลวงพ่อปาน  วัดบางกระสอบ  เนื้อตะกั่ว  ไม่จำากัดขนาด

1915. พระปิดตาหลวงปู่บัว  วัดรวก  เนื้อตะกั่ว  ไม่จำากัดพิมพ์

1916. พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแจ่ม  วัดด่านสำาโรง  รุ่นแรก ปี 2498

1917. เหรียญพระสมุห์ขิง  วัดกลาง  รุ่นแรก  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2468

1918. เหรียญหลวงปู่เขียน  วัดพิชัยสงคราม  รุ่นแรก  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2483

1919. เหรียญหลวงปู่ชม  วัดชมนิมิต  รุ่นแรก  ไม่จำากัดบล็อก ปี 2496

1920. เหรียญหลวงพ่อบุตร  วัดใหญ่บางปลากด  รุ่นแรก  ไม่จำากัดบล็อก ปี 2489

1921. เหรียญหลวงพ่อบุตร  วัดใหญ่บางปลากด  รุ่นสอง  ไม่จำากัดบล็อก ปี 2498

1922. เหรียญหลวงพ่อนาม  วัดใหม่บางปลากด  รุ่นแรก  ไม่จำากัดบล็อก ปี 2509

1923. เหรียญหลวงปู่เย่อ  วัดอาษาสงคราม  รุ่นแรก  พิมพ์นิยม ปี 2508

1924. เหรียญรูปไข่พระประธาน  วัดคลองสวน  รุ่นแรก  ปี 2507

1925. เหรียญหลวงพ่ออยู่  วัดบางหัวเสือ  รุ่นแรก  ไม่จำากัดเนื้อ

1926. เหรียญหลักเมืองพระประแดง  รุ่นแรก  ไม่จำากัดบล็อก ปี 2519
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โต๊ะที่ 55  พระหลวงปู่บุญ - หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (37 รายการ)

1927. เหรียญเจ้าสัว  เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง, เนื้อทองเหลือง

1928. พระชัยวัฒน์  พิมพ์ชะลูด

1929. พระชัยวัฒน์  พิมพ์ต้อ

1930. พระชัยวัฒน์  พิมพ์ป้อมใหญ่

1931. พระชัยวัฒน์  พิมพ์ป้อมเล็ก

1932. เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช  ไม่จำากัดเนื้อ

1933. พระพิมพ์ลีลาหนังตะลุง  เนื้อผงยาจินดามณี

1934. พระพิมพ์เศียรโล้นปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ  เนื้อผงยาจินดามณี

1935. พระพิมพ์ซุ้มแหลม  เนื้อผงยาจินดามณี  ไม่จำากัดพิมพ์

1936. พระพิมพ์ซุ้มระฆัง  เนื้อผงยาจินดามณี

1937. พระพิมพ์รัศมี  เนื้อผงยาจินดามณี

1938. พระเนื้อผงยาจินดามณี  ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำารายการเดิม)

1939. พระพิมพ์เศียรโล้นปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ  เนื้อดิน

1940. พระพิมพ์ปรกโพธิ์  เนื้อดิน

1941. พระพิมพ์ซุ้มแหลม  เนื้อดิน  ไม่จำากัดพิมพ์

1942. พระเนื้อดิน  ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำารายการเดิม)

1943. พระพิมพ์ซุ้มแหลม  เนื้อว่าน

1944. พระพิมพ์ซุ้มเว้า  เนื้อว่าน

1945. พระพิมพ์รัศมี  เนื้อว่าน

1946. พระเนื้อว่าน  ไม่จำากัดพิมพ์  (ไม่ซ้ำารายการเดิม)

1947. พระพิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ – ซุ้มเว้า  เนื้อผงพุทธคุณ

1948. เหรียญพระราชทานเพลิง  หลวงปู่บุญ  ไม่จำากัดเนื้อ

1949. เหรียญหลวงปู่บุญ  ออกวัดไทยยาวาส  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2492

1950. เหรียญหลวงปู่บุญ ปี 2504

1951. เหรียญหลวงปู่เพิ่ม  รุ่นแรก  เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504

1952. เหรียญหลวงปู่เพิ่ม  เสมาเล็ก รุ่นสอง  เนื้อทองแดงชุบนิเกิล

1953. เหรียญหลวงปู่เพิ่ม  รุ่นสอง พิมพ์ตาซ้อน  เนื้อทองแดงผิวไฟ

1954. เหรียญหลวงปู่เพิ่ม  รุ่นสอง  เนื้อทองแดงรมดำา

1955. เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่เพิ่ม (สตางค์สิบ) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1956. เหรียญพัดยศหลวงปู่เพิ่ม  ไม่จำากัดเนื้อ

1957. เหรียญหลวงปู่เพิ่ม  รุ่นโชคดี  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2522

1958. เหรียญหลวงปู่เพิ่ม  รุ่นเพชฌฆาตฤกษ์ (ดวง)  ไม่จำากัดเนื้อ

1959. เหรียญหลวงปู่เพิ่ม  รุ่นเททอง (หน้าตรง) ปี 2517

1960. เหรียญปล้องอ้อย หลวงปู่เพิ่ม  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1961. พระขมิ้นเสกหลวงปู่เพิ่ม  ไม่จำากัดพิมพ์

1962. พระผงรูปเหมือน (88 ปี)  ไม่จำากัดพิมพ์, สี

1963. เหรียญเจ้าสัว  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535
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โต๊ะที่ 56  พระจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

1964. พระร่วงยืน  กรุวัดกลาง

1965. พระร่วงนั่ง  กรุวัดกลาง

1966. เหรียญปั๊มปฐมปาฏิหาริย์ องค์พระปฐมเจดีย์ ร.ศ.128  เนื้อเงิน

1967. เหรียญปั๊มรูปไข่ (วิว) องค์พระปฐมเจดีย์  เนื้อทองแดง

1968. เหรียญปั๊มองค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2465  เนื้อทองแดง

1969. เหรียญหล่อพระคันธาราฐ  วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2476 ไม่จำากัดพิมพ์

1970. เหรียญหล่อหันข้าง พระเทพสุธี (โชติ)  วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2476

1971. เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก  วัดพระปฐมเจดีย์

1972. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา  วัดพะเนียงแตก  รุ่นแรก  เนื้อทองผสม

1973. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา  วัดพะเนียงแตก  รุ่นสอง  มีหูในตัว  เนื้อทองผสม

1974. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา  วัดพะเนียงแตก  รุ่นสอง  ไม่มีหู  เนื้อทองผสม

1975. พระปิดตาหลวงพ่อทา  วัดพะเนียงแตก  พิมพ์สามเกลอ  เนื้อเมฆพัด

1976. พระปิดตาหลวงพ่อทา  วัดพะเนียงแตก  พิมพ์สามเกลอเดี่ยว  เนื้อเมฆพัด, เนื้อสัมฤทธิ์

1977. พระปิดตาหลวงปู่นาค  วัดห้วยจระเข้  พิมพ์สะดือจุ่น

1978. พระปิดตาหลวงปู่นาค  วัดห้วยจระเข้  พิมพ์หูกระต่าย

1979. พระกริ่งภูทวารวดี พ.ศ.2506  เนื้อนวโลหะ

1980. เหรียญปั๊มพิมพ์กงจักร หลวงพ่อแช่ม  วัดตาก้อง  รุ่นแรก  พิมพ์หูเดียว, พิมพ์สองหู

1981. เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง (ชล) พ.ศ.2485 ไม่จำากัดเนื้อ

1982. เหรียญปั๊มธงไขว้ หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด เนื้อดีบุก

1983. เหรียญปั๊มหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นแรก เนื้อเงิน

1984. เหรียญปั๊มหลวงพ่อหิ่ม  วัดบางพระ  รุ่นแรก พ.ศ.2470  เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน

1985. เหรียญปั๊มหลวงพ่อคล้าย  วัดศิลามูล  รุ่นแรก

1986. เหรียญปั๊มหลวงปู่ดี  วัดบ้านยาง  รุ่นแรก

1987. เหรียญปั๊มหลวงปู่ดี  วัดบ้านยาง (ที่ระฤกงานศพ) พ.ศ.2466

1988. เหรียญปั๊มหลวงปู่จันทร์  วัดบ้านยาง  รุ่นแรก  ไม่จำากัดเนื้อ

1989. พระปิดตาหลวงปู่ดี  วัดบ้านยาง  เนื้อเมฆพัด  ไม่จำากัดพิมพ์

1990. พระปิดตาหลวงปู่ดี  วัดบ้านยาง  เนื้อดิน  ไม่จำากัดพิมพ์

1991. พระปิดตาหลวงปู่จันทร์  วัดบ้านยาง  เนื้อเมฆพัด  ไม่จำากัดพิมพ์

1992. เหรียญปั๊มหลวงพ่อสิงห์โต รุ่นแรก  วัดลาดหญ้าไทร

1993. พระปิดตาหลวงพ่อพร้อม  วัดพระงาม  พิมพ์หูกระต่าย

1994. พระปิดตาหลวงพ่อพร้อม  วัดพระงาม  พิมพ์ข้าวต้มมัด

1995. พระปิดตาหลวงพ่อพร้อม  วัดพระงาม  พิมพ์หูกระต่ายใหญ่ (พิมพ์ปิดตาองค์พระปฐม)

1996. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก  วัดธรรมศาลา

1997. เหรียญหล่อคอน้ำาเต้า หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก  วัดธรรมศาลา

1998. พระรูปหล่อหลวงพ่อน้อย รุ่นแรก  วัดธรรมศาลา
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โต๊ะที่ 57  พระจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

1999. เหรียญปั๊มเสมาหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก ปี 2465

2000. เหรียญหล่อชินราชหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง

2001. เหรียญหล่อใบมะยม พิมพ์พระร่วงโรจนฤทธิ์ เนื้อทองผสม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพระปฐมเจดีย์

2002. เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด เนื้อทองผสม วัดทัพหลวง

2003. เหรียญปั๊มหลวงพ่อห่วง รุ่น 2 เนื้อทองแดง วัดท่าใน ปี 2502

2004. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเปิ่น รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดโคกเขมา

2005. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเปิ่น รุ่นแรก

2006. เหรียญหัวเสือหลวงพ่อเปิ่น รุ่นแรก วัดบางพระ ปี 2523

2007. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก วัดดอนยายหอม ปี 2500

2008. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก ออกวัดวังน้ำาขาว

2009. เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่น 2 ไม่จำากัดเนื้อ วัดดอนยายหอม

2010. เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2500

2011. เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน อายุครบ 6 รอบ ไม่จำากัดเนื้อ วัดดอนยายหอม

2012. เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่ หลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า วัดดอนยายหอม ปี 2506

2013. เหรียญจิ๊กโก๋เล็ก หลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า วัดดอนยายหอม ปี 2506

2014. เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชธรรมาภรณ์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดดอนยายหอม ปี 2506

2015. เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงิน ไม่จำากัดเนื้อ วัดดอนยายหอม ปี 2506

2016. เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงิน ไม่จำากัดเนื้อ วัดดอนยายหอม ปี 2507

2017. เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นสุดท้าย  ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ  วัดดอนยายหอม

2018. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่น 2 ไม่จำากัดเนื้อ วัดธรรมศาลา

2019. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นเสริม 1 หลังยันต์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2510

2020. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นเสริม 1 พิมพ์ 2 หน้า ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2510

2021. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นเสริม 1 เนื้อทองผสม ปี 2510

2022. เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ปี 2507

2023. เหรียญโล่หน้าพระพุทธ หลวงพ่อน้อย ไม่จำากัดเนื้อ วัดธรรมศาลา ปี 2511

2024. เหรียญหอระฆังหลวงพ่อน้อย ไม่จำากัดเนื้อ วัดธรรมศาลา ปี 2513

2025. พระเนื้อผงหลวงพ่อน้อย ไม่จำากัดพิมพ์ วัดธรรมศาลา

2026. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ วัดสามง่าม ปี 2500

2027. พระกริ่งสวนเต่าหลวงพ่อเต๋ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสามง่าม ปี 2500

2028. พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ หลังยันต์ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์  วัดสามง่าม

2029. พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ หลังตอกชื่อ รุ่น 2 วัดสามง่าม

2030. เหรียญหลวงปู่แผ้ว รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดกำาแพงแสน ปี 2538

2031. เหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แผ้ว รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดกำาแพงแสน ปี 2547

2032. พระขุนแผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อแช่ม  วัดตาก้อง

2033. พระสมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดดอนยายหอม
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โต๊ะที่ 58  เครื่องรางจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2034. เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

2035. เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

2036. เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

2037. ผ้ายันต์ - เสื้อยันต์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง

2038. ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง

2039. กุมารทองดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์ใหญ่

2040. กุมารทองดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์กลาง, พิมพ์เล็ก

2041. กุมารทองดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หลังยันต์

2042. ราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง (ขนาดห้อยคอ)

2043. เข็มขัด ราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง พ.ศ.2505

2044. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเบี้ยว วัดใหม่สุคนธาราม

2045. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (หนังเสือ)

2046. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (กระดาษสา)

2047. กุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อว่าน (ขนาดห้อยคอ)

2048. นางกวัก หลังปั๊มชื่อ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (ขนาดห้อยคอ)

2049. กุมารเจริญลาภ หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พิมพ์ฐานเตี้ย (ขนาดห้อยคอ)

2050. กุมารทองทรัพย์โต หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม (ไม่จำากัดเนื้อ)

2051. กุมารทอง หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด (ขนาดห้อยคอ)

2052. แม่นางกวัก หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด (ขนาดห้อยคอ) ไม่จำากัดพิมพ์

2053. หมากทุย หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม

2054. เขี้ยวเสือ มหาอำานาจ (เขี้ยวเสือโคร่ง) หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2535 - 2537

2055. วัวธนู หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ เนื้อครั่งพุทรา ขนาดห้อยคอ

2056. กัณหา - ชาลี หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง

2057. ตะกรุดกล่องไม้ขีด หลวงพ่อแตง วัดดอนยอ

2058. ปลัดขิก หลวงพ่อชม วัดบางปลา (ไม่จำากัดเนื้อ)

2059. ตะกรุดโทน หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา (ไม่จำากัดเนื้อ)

2060. ปลาตะเพียน หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา

2061. วัวธนู รุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จำากัดเนื้อ)

2062. นางกวัก รุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม  วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จำากัดเนื้อ)

2063. น้ำาเต้า หลวงพ่อแช่ม  วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จำากัดเนื้อ)

2064. นางพิมพ์พา หลวงพ่อเกษม (อั๊บ)  วัดท้องไทร (ขนาดพกพา)

2065. เบี้ยแก้ พระอาจารย์กา วัดแค

2066. ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ (ขนาดห้อยคอ)

2067. ราหูอมจันทร์ พระอาจารย์จืด วัดโพธิ์เศรษฐี (ขนาดห้อยคอ)

2068. ต่อเงิน ต่อทอง พระอาจารย์จืด วัดโพธิ์เศรษฐี ไม่จำากัดรุ่น
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2069. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2516

2070. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2516

2071. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ตัดชิด วัดสนามแย้ ปี 2517

2072. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ยันต์เคลื่อนมีปีก วัดสนามแย้ ปี 2517

2073. เหรียญเต่าใหญ่ (เต่ามังกร) เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2518

2074. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นแรก สันขอบคอเหรียญ ไม่จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2505

2075. พระรูปหล่อมหาอุด รุ่นแรก (หล่อขี้เหร่) เนื้อตะกั่ว วัดสนามแย้ ปี 2506

2076. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน (พิมพ์เม็ดแตง) เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2513

2077. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นพิเศษ สงครามเกาหลี ไม่จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2518

2078. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นบัว 5 ดอก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2522

2079. เหรียญเต่าใหญ่ (บล็อก ล.) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2525

2080. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นหงส์ฟ้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2527

2081. พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นฉลองอายุ 84 ปี หล่อในตัว ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

2082. รูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นร่มโพธิ์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

2083. พระปิดตาปุ้มปุ้ย (หัวแตงโม) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

2084. เหรียญลายฉลุ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

2085. พระปิดตาพาโชค ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

2086. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) เนื้อทองคำา - นาก วัดไร่แตงทอง ปี 2535

2087. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

2088. เหรียญเสมา รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2089. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองคำา มีโค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2535

2090. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ ไม่จำากัดเนื้อ มีโค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2535

2091. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นมหาลาภ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2092. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2093. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2094. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2095. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2096. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2097. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2098. พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

2099. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ เนื้อทองคำา 2 โค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2537

2100. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ ไม่จำากัดเนื้อ 2 โค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2537

2101. เหรียญเต่าหล่อ รุ่นสุขใจ  ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

2102. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเจ้าสัว ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

2103. เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นปางเปิดโลก ไม่จำากัดเนื้อ - ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2539

2104. เหรียญเต่าล็อกเกต รุ่นสำาเร็จจิต ไม่จำากัดเนื้อ - ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2542

โต๊ะที่ 59  พระหลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (36 รายการ)
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2105. พระซุ้มประตูชัย วัดสนามแย้

2106. พระสมเด็จ รุ่นแรก วัดสนามแย้

2107. ล็อกเกตทรายเสก รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดไร่แตงทอง

2108. จิ้งจก รุ่นแรก วัดไร่แตงทอง

2109. เหรียญเต่านวะ 5 ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2516

2110. เหรียญเต่าวัดสนามแย้ หนึ่งตก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2522

2111. กัณหา ชาลี รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสนามแย้

2112. กัณหา ชาลี ไม่จำากัดพิมพ์ - ไม่จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้

2113. เหรียญบาตรน้ำามนต์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2531

2114. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นนักกล้าม ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

2115. เหรียญเสมา รุ่นฉลองอายุ 84 ปี ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

2116. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

2117. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

2118. เหรียญเต่าหล่อ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

2119. พระสมเด็จหล่อ รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวโลหะ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2120. เหรียญเต่า รุ่นสนามแย้ 2 คอพอก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

2121. เหรียญเต่า รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

2122. กัณหา ชาลี เนื้อกะไหล่ทอง, รมดำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2123. จิ้งจกหล่อ รุ่น 6 ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

2124. เหรียญหล่อเต่า รุ่น 2 (ร.ต.ท.) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

2125. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นขวัญใจคนจน ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

2126. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นฉลองอายุ 90 ปี พิมพ์พระสังกัจจายน์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

2127. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นบูรณะสนามจันทร์ เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2538

2128. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นบูรณะสนามจันทร์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

2129. เหรียญเต่าจิ๋ว รุ่นแรก (เมตตามหาเสน่ห์) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

2130. เหรียญเต่า รุ่นรวมพุทธคุณ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

2131. เหรียญเต่า รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ วัดไทรทอง ปี 2538

2132. เหรียญเต่าเล็กรูปเหมือน รุ่นแซยิด 90 ปี ไม่จำากัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539

2133. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสบายใจ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539

2134. เหรียญเต่า รุ่นปลดหนี้ 40 รุ่น 2 (บล็อกทองคำา) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

2135. เหรียญบาตรน้ำามนต์ รุ่น 2 (เสาร์ห้า) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

2136. เหรียญกลมรูปเหมือน รุ่นไตรมาส (ทองม้วน) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

2137. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองคำา, เงิน, นวะ วัดไร่แตงทอง ปี 2541

2138. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองแดง วัดไร่แตงทอง ปี 2541

2139. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นเงินล้าน ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2542

2140. เหรียญเต่าจิ๋วไตรมาส รุ่นสุดท้าย ไม่จำากัดเนื้อ วัดหนองอ้อ ปี 2543

โต๊ะที่ 60  พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (36 รายการ)
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2141. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์หกเหลี่ยม หลังตะแกรง

2142. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์สะดือเล็ก

2143. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์สะดือใหญ่

2144. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์อิติเสริมฐาน

2145. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์หลังเมต

2146. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์ซุ้มตัน

2147. พระหลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์สังกัจจายน์  ไม่จำากัดพิมพ์

2148. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์สองหน้า  ไม่จำากัดพิมพ์

2149. พระหลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์พระพุทธ  ไม่จำากัดพิมพ์

2150. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  พิมพ์เศียรโต  รุ่นสุดท้าย

2151. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง  วัดป่าฯ  ไม่จำากัดพิมพ์

2152. พระเพชรหลีก เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา

2153. พระปิดตา เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  รุ่นแรก  ไม่จำากัดหลัง

2154. พระปิดตา เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  พิมพ์นักกล้ามใหญ่

2155. พระปิดตา เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  พิมพ์นักกล้ามกลาง

2156. พระปิดตา เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  พิมพ์นักกล้ามเล็ก

2157. พระปิดตา เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  พิมพ์นักกล้ามจิ๋ว

2158. พระปิดตา เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  รุ่นสุรพล

2159. พระปิดตา เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  รุ่นวารุณี

2160. พระสมเด็จ เจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  ไม่จำากัดพิมพ์

2161. พระเจ้าคุณศรีฯ  วัดอ่างศิลา  ไม่จำากัดพิมพ์

2162. พระปิดตา หลวงปู่ม่น  วัดเนินตามาก  พิมพ์ปุ้มปุ้ย

2163. พระปิดตา หลวงปู่เหมือน  วัดกำาแพง  พิมพ์หลังอุ

2164. พระปิดตา หลวงปู่เหมือน  วัดกำาแพง  พิมพ์หลังตะแกรง

2165. พระปิดตา หลวงปู่เหมือน  วัดกำาแพง  ไม่จำากัดพิมพ์

2166. พระปิดตา หลวงพ่อปาน  วัดเครือวัลย์  พิมพ์นิยม

2167. พระปิดตา หลวงพ่อปาน  วัดเครือวัลย์  เนื้อตะกั่ว  ไม่จำากัดพิมพ์

2168. พระปิดตา หลวงพ่อปาน  วัดเครือวัลย์  พิมพ์ใหญ่

2169. พระปิดตา หลวงพ่อปาน  วัดเครือวัลย์  ไม่จำากัดพิมพ์

2170. พระปิดตา อาจารย์ชงค์  วัดช่องลม

2171. พระปิดตา อาจารย์เอื้อ  วัดราษฎร์สโมสร

2172. พระปิดตา ปลัดผัน  วัดโบสถ์  เนื้อผง

2173. พระปิดตา ปลัดผัน  วัดโบสถ์  เนื้อตะกั่ว

2174. พระปิดตา หลวงพ่อโด่  วัดนามะตูม

2175. พระปิดตา เจ้าคุณวิเชียร  วัดเครือวัลย์

โต๊ะที่ 61 พระปิดตาภาคตะวันออก  ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)



 86    มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ วปอ.57

2176. พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ

2177. พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ

2178. พระศาสดา กรุวัดราชบูรณะ

2179. พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ

2180. พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ

2181. พระอู่ทองฐานสำาเภา กรุวัดราชบูรณะ

2182. พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ

2183. พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ

2184. พระลีลากำาแพงนิ้ว กรุวัดราชบูรณะ

2185. พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราชบูรณะ

2186. พระขุนแผนใบตำาแย กรุวัดราชบูรณะ

2187. พระซุ้มเสมาทิศ (ยอดอุณาโลม) กรุวัดราชบูรณะ

2188. พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ

2189. พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ

2190. พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดราชบูรณะ

2191. พระลีลาแจกันคู่ กรุวัดราชบูรณะ

2192. พระขุนแผน พิมพ์แหวกม่าน กรุวัดราชบูรณะ

2193. พระแผงตัดไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

2194. พระลีลาช่อดอกไม้ (พิมพ์ไม้โปร) กรุวัดราชบูรณะ

2195. พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ

2196. พระพิมพ์วัดราชขนาดเล็ก ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

2197. พระพิมพ์วัดราชขนาดใหญ่ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

2198. พระปรกโพธิ์ พิมพ์จิ๋ว กรุวัดราชบูรณะ

2199. พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ

2200. พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ

2201. พระสังกัจจายน์ กรุวัดราชบูรณะ

2202. พระพิมพ์ด้านหลังจารึกภาษาจีน กรุวัดราชบูรณะ

2203. พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด ไม่จำากัดกรุ จ.อยุธยา

2204. พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อชิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล

2205. พระปรุหนัง พิมพ์บัวฟันปลา ไม่จำากัดกรุ จ.อยุธยา

2206. พระนาคปรกพระงั่ว กรุวัดมหาธาตุ

2207. พระอู่ทองคางไม่เครา กรุวัดมหาธาตุ 

2208. พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์ – วัดตูม

2209. พระเนื้อชิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่จำากัดพิมพ์ 

2210. พระโคนสมอเนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์ 

2211. พระปรุหนังวัดประสาท – วัดประดู่

โต๊ะที่ 62  พระกรุวัดราชบูรณะ – พระเนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (36 รายการ)
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โต๊ะที่ 63  พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2212. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต A 

2213. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต B

2214. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ฟอร์มเศียรโต-เส้นด้ายเล็ก

2215. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก

2216. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลาเลือน

2217. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ซุ้มซ้อน

2218. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ต้อใหญ่ บล็อกแรก-บล็อกสอง

2219. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ต้อ เนื้อเหลือง

2220. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่

2221. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์คะแนน

2222. พระผง รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ (โต)

2223. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์พระประธาน ไม่จำากัดเนื้อ

2224. รูปเหมือนหล่อสมเด็จฯ (โต) รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำากัดเนื้อ

2225. เหรียญรูปเหมือน รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำากัดขนาด

2226. เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุ่น 100 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

2227. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ A นิยม

2228. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล่ำา นิยม

2229. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ แขนจุดลึก

2230. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ ไม่จำากัดบล็อก

2231. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระคะแนน

2232. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

2233. เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 เนื้อตะกั่วถ้ำาชา

2234. เหรียญโลหะ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2235. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ ยืด, จัมโบ้ นิยม

2236. พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์พระประธานใหญ่ ไม่จำากัดบล็อก

2237. พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำากัดพิมพ์

2238. พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์คะแนน

2239. พระผง รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์รูปเหมือน

2240. เหรียญโลหะ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2241. พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์พระประธานใหญ่

2242. พระผงสมเด็จ รุ่นเสาร์ห้า รุ่นแรก ปี พ.ศ.2536

2243. พระผงสมเด็จ รุ่นเสาร์ห้า รุ่นสอง ปี พ.ศ.2539

2244. พระผงสมเด็จ รุ่น 231 ปีชาตกาล พ.ศ.2562 พิมพ์พระประธานใหญ่ เกศทะลุซุ้ม

2245. พระผงสมเด็จ รุ่น 231 ปีชาตกาล พ.ศ.2562 พิมพ์พระประธานใหญ่ เกศจรดซุ้ม

2246. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) รุ่น 231 ปีชาตกาล
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โต๊ะที่ 64  พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปีชาตกาล กรุงเทพมหานคร ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2247. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรโต ปี 2545

2248. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทาน เนื้อเข้ม ปี 2545

2249. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทาน เนื้อขาวปูน ปี 2545

2250. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเทพประทาน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

2251. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรรูปไข่ เนื้อเข้ม ปี 2545

2252. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรรูปไข่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

2253. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

2254. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

2255. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

2256. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

2257. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเทา ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

2258. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเหลือง ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

2259. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

2260. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขัดลายงา สีเหลือง ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

2261. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขัดลายงา สีดำา ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

2262. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อเข้ม ปี 2545 

2263. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อขาวปูน ปี 2545 

2264. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

2265. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกเศียรเล็ก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

2266. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อเข้ม ไม่จำากัดบล็อค ปี 2545 

2267. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545 

2268. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อขัดลายงา บล็อกจัมโบ้ ปี 2545  

2269. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อขัดลายงา สีเหลือง ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545  

2270. พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อขัดลายงา สีดำา ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545  

2271. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน ปี 2545

2272. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

2273. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

2274. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวรมดำา ปี 2545

2275. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน ปี 2545

2276. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

2277. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

2278. พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวรมดำา ปี 2545

2279. เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน ปี 2545

2280. เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เนื้อทองแดง ปี 2545

2281. เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ผิวกะไหล่ทอง ปี 2545
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โต๊ะที่ 65  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

2282. เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512

2283. เหรียญพระพุทธชินราช วัดแจ้งนอก ปี 2512

2284. เหรียญพระพุทธ วัดยางใหญ่ ปี 2512

2285. เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ปี 2517

2286. พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2517

2287. เหรียญสี่เหลี่ยม หลังกำาแพง ปี 2517

2288. พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2519

2289. เหรียญสร้างบารมี ปี 2519

2290. พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2519

2291. พระปิดตาหัวจรวด รุ่นแรก ปี 2519

2292. เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520

2293. เหรียญวัดสิงหาราม ปี 2520

2294. เหรียญธนาคารศรีนคร ปี 2521

2295. เหรียญรุ่นราชาฤกษ์โภคทรัพย์ ปี 2521

2296. เหรียญมงคลมิ่งเมือง ปี 2521

2297. พระกริ่งรุ่นทหารพราน ปี 2526

2298. เหรียญสหกรณ์ ปี 2530

2299. พระกริ่งญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535

2300. พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535

2301. เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อเงิน, นวะ ปี 2536

2302. เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536

2303. เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองคำา, เงิน, นวะ ปี 2536

2304. เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536

2305. เหรียญเจริญพร เต็มองค์ ปี 2536

2306. เหรียญเสมา วัดปรก ปี 2536

2307. พระกริ่ง รุ่นทิ้งทวน ปี 2536

2308. พระปิดตา รุ่นคูณพันล้าน ปี 2536

2309. พระกริ่ง รุ่นคูณพันล้าน ปี 2536

2310. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นเทพประทานพร ปี 2536

2311. พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม รุ่นรับเสด็จ รับจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินี เนื้อทองคำา (โค้ดคูณ) ปี 2536

2312. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536

2313. เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536

2314. เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537

2315. เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อนวะ ปี 2537

2316. เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง, เนื้อทองแดง ปี 2537
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2317. เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร ปี 2531

2318. เหรียญหล่อรุ่นการไฟฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2533

2319. พระกริ่ง รุ่นรู้รักสามัคคี ปี 2536

2320. แผ่นปั๊มรูปเหมือน รุ่นร่ำารวย มั่งมี เหลือกิน เหลือใช้ ปี 2536

2321. เหรียญหล่อ รุ่นมหาบารมี เนื้อโลหะ ปี 2536

2322. พระกริ่ง รุ่นฟ้าประทาน เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2536

2323. พระกริ่ง รุ่นฟ้าประทาน เนื้อโลหะชุบทอง ปี 2536

2324. เหรียญกลม หลัง 12 ราศี เนื้อทองแดง ปี 2536

2325. หล่อรูปเหมือน รุ่นอุปถัมภ์วัดบ้านแปรง เนื้อโลหะ ปี 2536

2326. พระปิดตา รุ่นสร้างหอสมุดวัดแจ้งนอก เนื้อตะกั่วสอดตะกรุดทองคำา ปี 2536

2327. พระปิดตา รุ่นเฮงคูณเฮง เนื้อเมฆพัด ปี 2536

2328. พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

2329. เหรียญที่ระลึกเปิดป้ายอาคารทองคูณอุปถัมภ์ ปี 2536

2330. รูปเหมือน รุ่นบุญญาบารมี ปี 2536

2331. รูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นคูณบารมี-กูให้สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2537

2332. พระปิดตาสี่ทิศ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อโลหะ ปี 2537

2333. พระกริ่ง รุ่นคูณทอง เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2537

2334. พระปิดตาเนื้อไม้โพธิ์หักแกะ  ออกวัดดอนตะไล้ ปี 2537

2335. หล่อรูปเหมือน รุ่นพรปีใหม่ เนื้อเงิน ปี 2537

2336. พระปิดตา รุ่นเสาร์ ๕ คูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537

2337. พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

2338. เหรียญรุ่นทรัพย์เพิ่มพูน เนื้อทองแดง  ปี 2537

2339. พระปิดตา รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537

2340. พระสมเด็จ รุ่นมั่งมีทวีคูณ เนื้อผง ปี 2539

2341. พระลีลา รุ่นคูณเศรษฐี เนื้อตะกั่ว ปี 2539

2342. หล่อรูปเหมือน รุ่นกูคูณศรีสองรักให้รวย ปี 2539 ไม่จำากัดเนื้อ

2343. พระกริ่ง รุ่นกูคูณศรีสองรักให้รวย ปี 2539 ไม่จำากัดเนื้อ

2344. เหรียญหล่อกลม รุ่นเสาร์ ๕ คูณทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงิน ปี 2539

2345. เหรียญหล่อกลมหลังพระประจำาวัน รุ่นเสาร์ ๕ คูณทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองแดง ปี 2539

2346. พระปิดตาพิมพ์จิ๋ว เนื้อแร่บางไผ่ ออกวัดนครอินทร์ ปี 2539

2347. เหรียญนั่งยองเอกลักษณ์ ออกวัดมะเริง เนื้อทองแดง ปี 2545

2348. พระปิดตา เนื้อผง วัดพันอ้น ปี 2552

2349. พระยอดธง รุ่น มจร. ปี 2553

2350. พระยอดขุนพล รุ่นพิเศษ คูณสุดยอด เนื้ออัลปาก้า ปี 2553

2351. พระยอดขุนพล รุ่นพิเศษ คูณสุดยอด เนื้อผงตะกรุดทองคำา ปี 2553

2352. พระสังกัจจายน์บูชา หน้าตัก 5 นิ้ว ไม่จำากัดปี

2353. พระบูชา พิมพ์พระพุทธ หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว ไม่จำากัดปี

โต๊ะที่ 66  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (37 รายการ)
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โต๊ะที่ 67  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 3
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (37 รายการ)

2354. พระกริ่งโคกสวาย ปี 2515

2355. สมเด็จนางพญางิ้วดำา รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดใหม่บ้านดอน พิมพ์ใหญ่ ปี 2521

2356. สมเด็จนางพญางิ้วดำา รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดใหม่บ้านดอน พิมพ์เล็ก ปี 2521

2357. พระสมเด็จเกสร 108 วัดเจริญพรด ปี 2533

2358. เหรียญสมเด็จเข่าบ่วง รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

2359. พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

2360. สมเด็จเนื้อโลหะ เสาร์ห้า มั่งมีทวีคูณ ปี 2536

2361. พระกริ่งรุ่นอุปถัมภ์ วัดบ้านแปรง ปี 2536 เนื้อกะไหล่ทอง

2362. พระกริ่งรุ่นอุปถัมภ์ วัดบ้านแปรง ปี 2536 เนื้อทองแดงรมดำา

2363. พระปิดตา รุ่นพิทักษ์ชายแดน เนื้อผงฝังพลอยแดง ปี 2536

2364. พระปิดตา รุ่นพิทักษ์ชายแดน เนื้อผงฝังพลอยน้ำาเงิน ปี 2536

2365. เหรียญกลม หลัง 12 นักษัตร เนื้อเงิน ปี 2536

2366. ตะกรุดแผ่นปั๊มรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536

2367. เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้ำาคูณอุดหนุน ปี 2536 กะไหล่ทอง 

2368. พระสมเด็จฝังตะกรุดทองคำา รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537

2369. พระสมเด็จฝังตะกรุดเงิน รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537

2370. พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี 2537

2371. พระสมเด็จฝังตะกรุดทองคำา รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

2372. พระนางพญาแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ ปี 2537

2373. พระผงสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผสมไม้กาฝาก 9 อย่าง รุ่นเงิน คูณ เงิน ปี 2537

2374. พระปิดตาลอยองค์บรรจุกริ่ง รุ่นคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537

2375. พระปิดตา รุ่นคูณบารมี 9 ยอด กองทัพภาคที่ 3 สร้าง ปี 2537

2376. พระกริ่ง คูณบารมี 9 ยอด กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อทองผสม ปี 2537

2377. พระกริ่ง รุ่นคูณทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

2378. เหรียญรูปไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

2379. เหรียญเสมาหล่อ พิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคูณ เนื้อทองเหลือง รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537

2380. พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

2381. เหรียญกลม รุ่นกูรักมึงเสมอต้นเสมอปลาย เนื้อทองแดง ปี 2538

2382. เหรียญหลวงพ่อเกษร ออกวัดราไวย์ ภูเก็ต ปี 2538

2383. พระปิดตาสาลิกามหาลาภ เนื้อผง ปี 2539 พิมพ์กลาง

2384. เหรียญกลมขัดเงา รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

2385. พระสมเด็จแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ ปี 2539

2386. พระผงพระศรีมุนีไชยปราการ ปี 2539

2387. เหรียญสุรนารีเกมส์ ปี 2543

2388. ล็อกเกตหน้าหนุ่ม รุ่น มจร.สร้างถวาย ปี 2553

2389. ลูกอมหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555

2390. พระปิดตาไม้แก่นคูณแกะ รุ่นกายเทพ ปี 2556
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โต๊ะที่ 68  พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จังหวัดศรีสะเกษ ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2391. พระกริ่งเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน ปี 2542 

2392. พระกริ่งชินบัญชรไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2543 

2393. พระปิดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2543 

2394. พระชัยวัฒน์ชินบัญชรไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2543 

2395. เหรียญหล่อโบราณไตรมาสรวยทันใจ ร.ศ. 218 เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2543 

2396. เหรียญหล่อโบราณไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองคำา ,เนื้อทองทิพย์ ปี 2543 

2397. เหรียญรุ่นแรก (ตอกโค้ดเลข 1) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543 

2398. เหรียญอาร์ม เนื้อทองแดง หลังนารายณ์ทรงครุฑ (ไม่จำากัดโค้ด ,โค้ดมาตรฐาน) ปี 2542 

2399. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคำา 19 เม็ด เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน ปี 2542 

2400. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคำา 19 เม็ด, บล็อกประคำา 18 เม็ดหนา เนื้อทองแดง ปี 2542 

2401. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคำา 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 

2402. เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน, เนื้อนวะ ปี 2543 

2403. เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง (ไม่กะไหล่) ปี 2543 

2404. เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน ปี 2543 

2405. เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง (เฉพาะตอก 2 โค้ด) เนื้อทองแดง ปี 2543 

2406. เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน เนื้อทองคำา, เน้ือเงิน, เนื้อนวะ ปี 2543 

2407. เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน เนื้อทองแดง (ไม่กะไหล่) ปี 2543 

2408. เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงิน 3 ชิ้นประกบ, เนื้อนวะ 3 ชิ้นประกบ โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน

2409. เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาเย็น เนื้อนวโลหะลงยา โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน ปี 2543

2410. เหรียญมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บล็อกแตก 7 โค้ด หลังเหรียญตอกหมายเลข ปี 2543

2411. เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค้ดมาตรฐาน (อุมีเสี้ยน) ปี 2543

2412. เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค้ดมาตรฐาน (อุไม่มีเสี้ยน) ปี 2543

2413. พระรูปหล่อเตารีดเจริญลาภ (โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน) ปี 2542 

2414. พระรูปหล่อโบราณเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ ปี 2543 

2415. พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำา, เงิน (อบดินไทย) โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน ปี 2543 

2416.   พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ(อบดินไทย)-ทองทิพย์(อบดินไทย) โค้ด-หมายเลขมาตรฐาน ปี 2543 

2417. พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์(อบดินไทย) โค้ดและหมายเลขมาตรฐาน  ปี 2543 

2418. พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์(ไม่อบดินไทย) โค้ดและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543 

2419. พระปิดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อขาวผงงาช้าง ไม่จำากัด ปี 2543 

2420. พระปิดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงกสินไฟ (เนื้อเทา) 1 โค้ด, 2 โค้ด ไม่จำากัดชนวนพระแก้วมรกต ปี 2543 

2421. พระปิดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงต่างๆ (เฉพาะที่ตอกโค้ดมาตรฐาน) ปี 2543 

2422. พระผงรูปไข่หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก ,เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2543 

2423. พระผงรูปไข่หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2543 

2424. พระผงนั่งเมฆหลวงปู่หมุน (ฝังต่างๆ) วัดซับลำาใย ปี 2543

2425. พระผงนั่งเมฆหลวงปู่หมุน วัดซับลำาใย ปี 2543
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 2426. พระกริ่งพระแก้วมรกตอุดกริ่ง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2542

2427. พระกริ่งชินบัญชรไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเงิน (โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน) ปี 2543

2428. พระกริ่งพรหมรังสี, พระสมเด็จหล่อโบราณ, พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย ปี 2543, พระกริ่งหิรัญญราช ปี 2542 (โค้ดมาตรฐาน)

2429. พระปิดตาเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2543

2430. พระชัยวัฒน์ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ (โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543

2431. พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน (อุดกริ่ง, โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543

2432. พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ (อุดกริ่ง, โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543

2433. พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ (อุดกริ่ง, โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543

2434. พระกริ่ง ,พระชัยวัฒน์ รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน ปี 2543

2435. พระกริ่งอุบาเก็ง รุ่นพระเจ้า 5 พระองค์ ปี 2544

2436. พระกริ่งจักรพรรดิ พิมพ์สะดุ้งกลับ ไม่จำากัดเกศ (โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน) ปี 2545

2437. พระรูปหล่อมหาสมปรารถนา โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน ปี 2543

2438.  เหรียญเสมามหาสมปรารถนา 4 โค้ด (เนื้อชนวน,ทองแดงแช่น้ำามนต์) ปี 2543, เหรียญเสมา รุ่น 9 แผ่นดิน มหาสมปรารถนา ปี 2544

2439. เหรียญข้าวหลามตัด หลังพรหมสี่หน้า รุ่นจักรพรรดิตราธิราช (ไม่มีโค้ด, โค้ดมาตรฐาน) ปี 2545

2440. เหรียญเม็ดแตงเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ ปี 2543

2441. เหรียญเม็ดแตงเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543

2442. เหรียญรวย รวย เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543

2443. เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่จำากัดโค้ด, โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543

2444. เหรียญบาตรน้ำามนต์ เสาร์ห้าบูชาครู (โค้ดและหมายเลขมาตรฐาน) ปี 2543

2445. เหรียญเม็ดยา มหาสมปรารถนา ไม่จำากัดเนื้อ (โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543

2446. เหรียญรูปเหมือน วัดคลองทราย ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

2447. ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก วัดป่าหนองหล่ม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

2448.  ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองผสม (โค้ด-จารลายมือมาตรฐาน) ปี 2544 ,รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

2449. พระนาคปรกใบมะขามเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองคำา, เงิน, นวโลหะ (บล็อกหน้าใหญ่, หน้าเล็ก) ปี 2543

2450. พระนาคปรกใบมะขามเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง (บล็อกหน้าใหญ่,บล็อกหน้าเล็ก) ปี 2543

2451. พระสมเด็จ รุ่นแรก หลังยันต์ห้า ปี 2541

2452. พระสมเด็จหลังปั๊มลายเซ็น ไม่จำากัดเนื้อ วัดซับลำาไย ปี 2543

2453. พระแก้วมรกตแจกทาน เนื้อผงชานหมาก,เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542

2454. พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ (ฝังตะกรุด,ไม่ฝังตะกรุด) ปี 2542

2455. พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ (ฝังตะกรุด ,ไม่ฝังตะกรุด) ปี 2542

2456. พระปิดตามหาลาภ พิมพ์ปั้นมือโบราณ เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

2457. พระปิดตา พิมพ์ยันต์ยุ่ง เสาร์ห้าบูชาครู (โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน) ปี 2543

2458. ล็อกเกตเจริญลาภ ปี 2542, ล็อกเกตไหว้ครูเปิดธาตุ (โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน) ปี 2544

2459. ล็อกเกตเสาร์ห้าบูชาครู (โค้ด - หมายเลขมาตรฐาน) ปี 2543

2460. พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์วัดป่าหนองหล่ม ไม่จำากัดวัด ปี 2542

โต๊ะที่ 69  พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)
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โต๊ะที่ 70  พระหลวงปู่หมุน  วัดซับลำาใย ทั่วไป 
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2461. เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เน้ือทองแดง ไม่จำากัดโค้ด, เหรียญเสมาออกวัดศรัทธาธรรม (เน้ือเงิน, นวะ) ตอก 1 โค้ดท่ีสังฆาฏิ ลงยาร้อน ปี 2543 

2462. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อกวย เน้ือนวะโลหะ ปี 2541, รูปหล่อหลวงพ่อกวยคร่ึงซีกติดขันน้ำามนต์ รุ่นมหาสมปรารถนา (โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543 

2463. รูปหล่อขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง (ตั้งหน้ารถ) รุ่นมหาสมปรารถนา (โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543 

2464. รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อกวย ไม่จำากัดเนื้อ (โค้ดมาตรฐาน) ปี 2541

2465. พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัด

2466. พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง(พิมพ์ต้อ) แบบธรรมดา สีขาวขุ่น 

2467. พระสมเด็จปรกโพธ์ิ พิมพ์กลาง (พิมพ์ต้อ) แบบพิเศษ (เน้ือสีชมพูนุช, ผงใบลาน, ผงน้ำามัน, เทียนชัย,โรยเกศา, ฝังตะกรุดหรือแบบพิเศษอ่ืนๆ)

2468. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่หมุน พิมพ์เล็ก ไม่จำากัด

2469. พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง 350 อาจารย์ ผสมเนื้อทรายเสก 

2470. พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์กลาง ไม่จำากัด 

2471. พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์เล็ก (พิมพ์คะแนน) ไม่จำากัด

2472. พระสมเด็จแหวกม่านเงินล้าน (ติดแบงค์) ปี 2541

2473. พระปิดตาเงินล้าน(ติดแบงค์) ปี 2541

2474. พระสมเด็จ ฐิตสีโล ,พระสมเด็จหงษ์ทอง ปี 2543

2475. พระสมเด็จเนื้อผง 350 อาจารย์ ผสมเนื้อทรายเสก (ไม่จำากัดหลัง)

2476. พระผงนั่งเมฆหลวงพ่อกวย

2477. พระพิมพ์ขุนแผนทรงพลเล็ก ไม่จำากัดหลัง ปี 2542

2478. พระพิมพ์ขุนแผนทรงพลเล็ก รุ่น 9 แผ่นดินมหาสมปรารถนา ไม่จำากัดฝัง ปี 2544

2479. พระพิมพ์ขุนแผนและพิมพ์กุมารทอง พิมพ์ใหญ่ รุ่น 9 แผ่นดินมหาสมปรารถนา ไม่จำากัดฝัง ปี 2544

2480. พระพิมพ์พญาวานร, พระนาคปรก ชนิดใบมะขาม ไม่จำากัด 

2481. พระสิวลี หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม (ไม่จำากัด)

2482. พระยอดธง, พระชัยวัฒน์, พระกริ่งเขมรน้อย (ทหารเรือจัดสร้าง) ปี 2545

2483. พระหลวงพ่อเงิน (ทหารเรือจัดสร้าง) ปี 2545

2484. พระผงปิดตากลีบบัว ปี 2544, พระปิดตาสาริกา, พระปิดตาบล็อกไม้ ปี 2543 

2485. เหรียญมหาเทพชุมนุม เนื้อผง ปี 2544, พระผงเพชรพญาธร รุ่น 1 ปี 2545  

2486. พระหลวงปู่ทวด, พระปิดตาลอยองค์ ไทยรักไทย รุ่น 9 แผ่นดินมหาสมปรารถนา ปี 2544

2487. พระผงปิดตา ชุตินฺธโร  ไม่จำากัด  ปี 2541

2488. พระปิดตาเงินไหลมา  

2489. พระพิมพ์ซุ้มระฆัง หลวงพ่อกวยตัดชิด เนื้อผง 350 อาจารย์ ผสมเนื้อทรายเสก 

2490. เหรียญกลมไม่มีห่วง หลวงพ่อกวย เนื้อทองฝาบาตรหลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า (ตอกโค้ดกำากับ) ปี 2542

2491. เหรียญอาร์มหลวงพ่อกวย เนื้อทองแดง หลังหนุมานเชิญธง-แนวหน้าทัพ (ตอกโค้ดกำากับ) ปี 2542

2492. เหรียญอาร์มหลวงพ่อกวย เนื้ออัลปาก้า หลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า (ตอกโค้ดกำากับ) ปี 2542

2493. เหรียญตู้ไปรษณีย์หลวงพ่อกวย เนื้อทองแดงรมดำา บล็อกห่วงชิด ปี 2543 

2494. ชูชก (เนื้องาแกะ ,เนื้อไม้ขนุนแกะ) ติดแผ่นทองคำา รุ่นมหาสมปรารถนา (โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543

2495. สิงห์งาแกะ ติดแผ่นทองคำา รุ่นมหาสมปรารถนา (โค้ดมาตรฐาน) ปี 2543
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โต๊ะที่ 71  พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2496. เหรียญนั่งตั่งหลวงปู่หมุน ย้อนยุค ปี 2564 วัดเวฬุวัน

2497. พระผงรวยตลอด หลวงปู่มหาศิลา สวนสงฆ์แกเปะ ปี 2564

2498. พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุน ย้อนยุค ปี 2561 วัดเวฬุวัน

2499. รูปหล่อหลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน รุ่นรวยตลอดกาล ปี 2561

2500. เหรียญเสมาพญานาคคู่ บูชาครู หลวงปู่สรวง รุ่นรวยไว หลวงปู่อุดมทรัพย์จัดสร้าง ออกวัดเวฬุวัน ปี 2561

2501. เหรียญมหาปราบย้อนยุค รุ่น 1 หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม จังหวัดราชบุรี ปี 2562 เนื้อซาติน

2502. เหรียญมหาปราบย้อนยุค รุ่น 1 หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม จังหวัดราชบุรี ปี 2562 เนื้อตะกั่ว

2503. ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ รุ่นเทพสถิต ปี 2544

2504. เหรียญเสมาหลวงปู่บุญมา รุ่นเจ้าสัวมังกรพันล้าน สวนสงฆ์เขาแก้วทอง ปี 2564

2505. พระปิดตาจักรพรรดิ ครูเทพสร้าง ปี 2542

2506. พระปิดตารวยทันใจผงพรายกุมาร หลวงปู่เขียน ลำานักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสิม ปี 2558

2507. พระปิดตาจัมโบ้ ผงพรายกุมาร หลวงปู่เขียน สำานักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสิม ปี 2558

2508. เหรียญตอก 1 ย้อนยุค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2561

2509. ผีเสื้อเรียกทรัพย์ รุ่นแรก หลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน ปี 2564

2510. พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อแตกลายงา รุ่นเอ็ม 16 ปี 2545

2511. พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นกุมารทองประสพโชค ปี 2543

2512. พระขุนแผนยอดขุนพล รุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

2513. เหรียญแยก พระชุดชอบเงินสด รุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

2514. หลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 วัดท้ายน้ำา ปี 2543

2515. เหรียญมังกรคู่ย้อนยุค หลวงปู่หมุน ปี 2561 วัดเวฬุวัน

2516. เหรียญเสมาย้อนยุค หลวงปู่หมุน ปี 2562 วัดเวฬุวัน

2517. เศียรฤๅษียุคต้น หลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน

2518. เหรียญมังกรคู่เซียนแปะโรงสี รุ่นเงินไหลมาฟ้าประทานพร หลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน ปี 2563

2519. เหรียญหล่อพุฒซ้อน หลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน ปี 2558

2520. พระผงนั่งตั่ง หลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน ปี 2561

2521. หน้ากากหลวงปู่สรวง ย้อนยุค หลวงปู่อุดมทรัพย์จัดสร้าง วัดเวฬุวัน ปี 2561

2522. พระขุนแผนผงพรายปถมัง หลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน ปี 2561 ตะกรุดทองคำา

2523. พระปิดตานักกล้าม หลวงพ่อพูนทรัพย์ วัดอ่างศิลา ปี 2529

2524. พระสมเด็จ รุ่นชนะมาร ชนะจน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562

2525. ท้าวเวสสุวัณโณ รุ่นเทวาประทานทรัพย์สินเจริญดี หลวงพ่อเกษม วัดมะม่วงตลอด ปี 2562

2526. รูปหล่อพระแก้วมรกต ย้อนยุค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2562

2527. เหรียญหล่อย้อนยุค หลวงปู่หมุน ปี 2562 วัดบ้านจาน

2528. พระสมเด็จ รุ่นสิริโลกนาถ วัดสระเกศ ปี 2536

2529. พระผงจาด จง คง อี๋ รุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

2530. เหรียญหลังหนุมาน ย้อนยุค หลวงพ่อกวย ปี 2562 ออกวัดหนองแขม ยกเว้นเนื้อเงิน, เนื้อทองคำา
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โต๊ะที่ 72  พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (37 รายการ)

2531. เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2529 เนื้อทองฝาบาตร กรุงเทพฯ

2532. เหรียญสถาปนาครบ 19 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เงิน, ทองแดง ปี 2551 วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2533. พระกริ่งสิงห์หนึ่งล้านทอง สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2534. พระกริ่งไพรีพินาศ ปี 2532-2556 สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2535. พระกริ่งสุวฑฒโน ปี 2544 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2536. เหรียญรุ่นแรก ปี 2514 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อสำาเร็จศักดิ์สิทธิ์ จ.สระบุรี

2537. พระรูปหล่อหลวงพ่อสำาเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำารวจ จ.สระบุรี

2538. พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสำาเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำารวจ จ.สระบุรี

2539. เหรียญเสมาหลวงพ่อสำาเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำารวจ จ.สระบุรี

2540. เหรียญอาร์มหลวงพ่อสำาเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำารวจ จ.สระบุรี

2541. เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อสำาเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำารวจ จ.สระบุรี

2542. แหวนหลวงพ่อสำาเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำารวจ จ.สระบุรี

2543. ล็อกเกตหลวงพ่อสำาเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำารวจ จ.สระบุรี

2544. พระสมเด็จพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

2545. เหรียญรุ่นแรกพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

2546. เหรียญนั่งพานสร้างบารมีพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

2547. เหรียญเสมาลงยาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี 2544 จ.ระยอง

2548. เหรียญเสมาทองแดงหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี 2544 จ.ระยอง

2549. พระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็ก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี 2544 จ.ระยอง

2550. พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ตะกรุดทองคำา เงิน ทองแดง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี 2544 จ.ระยอง

2551. พระสังกัจจายน์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี 2544 จ.ระยอง

2552. เหรียญเต่าเลือนรุ่นแรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี 2544 จ.ระยอง

2553. พระสังกัจจายน์โชคดี หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2554. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2555. ปิดตาข้าวตอกแตก รุ่น 1 หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2556. พี่เงาะเรียกทรัพย์ หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2557. ล็อกเกตหลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2558. พระขุนแผนหลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2559. พระปิดตาหลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

2560. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

2561. เหรียญเสมาจินดามณี หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำากัดเนื้อ) กรุงเทพมหานคร

2562. เหรียญสุขสมบูรณ์ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำากัดเนื้อ) กรุงเทพมหานคร

2563. เหรียญรุ่นแรกชีวิตสมบูรณ์ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำากัดเนื้อ) กรุงเทพมหานคร

2564. เหรียญเสมาคุ้มดวง ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่แผ้ว สำานักสงฆ์บ้านใสหลวง จ.พัทลุง

2565. เหรียญบารมี ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่แผ้ว สำานักสงฆ์บ้านใสหลวง จ.พัทลุง

2566. เหรียญมงคลบารมี 38 หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก วัดสายไหม จ.ปทุมธานี

2567. ท้าวเวสสุวรรณ (ไม่จำากัดเนื้อ) หลวงพ่อบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี 
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โต๊ะที่ 73  พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (38 รายการ)

2568. พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงใบลาน ปี 2503 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปลุกเสก จ.ระยอง
2569. ชูชกไม้แกะ เขาควายแกะ งาแกะ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ไม่จำากัดรุ่น จ.ระยอง
2570. เสือ หนุมาน ลิง หมู ไม้แกะ เขาควายแกะ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง
2571. ล็อกเกตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ไม่จำากัดรุ่น จ.ระยอง
2572. พระรูปเหมือน ไม้โพธิ์นิพพาน รุ่นยอดพระสโมธาน ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดป่ายาง ปี 2559 จ.ลำาพูน
2573. เสือ งาแกะ หลวงปู่ทองอยู่ วัดป่าไผ่ สร้าง 39 องค์ จ.นครราชสีมา
2574. พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2536
2575. พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ซุ้มโบราณ เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2548
2576. พระขุนแผนอุดมมวลสารมงคลบารมี หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง ชุดกรรมการใหญ่ ปี 2564 จ.ปราจีนบุรี

2577.    พระขุนแผนอุดมมวลสารมงคลบารมี หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง ชุดกรรมการเล็ก ปี 2564 จ.ปราจีนบุรี

2578. พระกริ่งบัวรอบ ท่านเจ้าคุณนรฯ สร้างอุโบสถ วัดวังกระโจม พิมพ์ใหญ่ ปี 2513 จ.นครนายก
2579. ล็อกเกต พระขุนแผน พระผงรูปเหมือน ไม่จำากัดรุ่น ครูบาอริยะขาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
2580. เหรียญพญาครุฑ-พญานาค หลวงตาขึม วรธัมโม วัดผักขะ รวมเนื้อ
2581. เหรียญหล่อ ร.ศ.รุ่นแรก หลวงตาขึม วรธัมโม วัดผักขะ รวมเนื้อ จ.ศรีสะเกษ
2582. พระรูปหล่อห้อยคอไตรมาส 64 หลวงตาขึม วรธัมโม วัดผักขะ รวมเนื้อ จ.ศรีสะเกษ
2583. เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยพันล้าน หลวงตาขึม วรธัมโม วัดผักขะ รวมเนื้อ จ.ศรีสะเกษ
2584. เหรียญชนะจน หลวงตาขึม วรธัมโม วัดผักขะ รวมเนื้อ จ.ศรีสะเกษ
2585. เหรียญเสมาเลื่อนฐานะ หลวงตาขึม วรธัมโม วัดผักขะ รวมเนื้อ จ.ศรีสะเกษ
2586. เหรียญพยัคฆ์มหาอำานาจ เงินไหลมา หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง เนื้อเงินหน้ากากทองคำา จ.ปราจีนบุรี

2587. เหรียญพยัคฆ์มหาอำานาจ เงินไหลมา หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง เนื้อเงิน จ.ปราจีนบุรี
2588. เหรียญพยัคฆ์มหาอำานาจ เงินไหลมา หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง เนื้อนวะลงยา จ.ปราจีนบุรี

2589. เหรียญพยัคฆ์มหาอำานาจ เงินไหลมา หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง เนื้อนวะหน้ากากทองคำา จ.ปราจีนบุรี

2590. เหรียญพยัคฆ์มหาอำานาจ เงินไหลมา หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง เนื้อเงินสอดไส้ องค์นวะ จ.ปราจีนบุรี

2591. เหรียญพยัคฆ์มหาอำานาจ เงินไหลมา หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง เนื้อนวะสอดไส้ องค์เงิน จ.ปราจีนบุรี

2592. เหรียญพยัคฆ์มหาอำานาจ เงินไหลมา หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง รวมเนื้อทองทิพย์ จ.ปราจีนบุรี

2593. เหรียญพยัคฆ์มหาอำานาจ เงินไหลมา หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม สำานักสงฆ์เขาแก้วทอง รวมเนื้อทองแดง จ.ปราจีนบุรี

2594. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี 2554 เนื้อทองแดงรมดำามันปู

2595. เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร วัดสำานักตะคร้อ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557 จ.นครราชสีมา
2596. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ออกวัดตลาดไทรเก่า บล็อกไม่มีเมตตา ปี 2522
2597. เหรียญโล่เล็ก รุ่นแป๊ะขนมปัง หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อฝาบาตร ปี 2536 จ.นครราชสีมา
2598. พระชัยวัฒน์ รุ่นตำารวจสร้าง หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน เนื้อฝาบาตร ปี 2555
2599. เหรียญเสมา รุ่นมหาบารมี หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร วัดสำานักตะคร้อ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.นครราชสีมา
2600. เหรียญเสมา รุ่นมหาบารมี หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร วัดสำานักตะคร้อ เนื้อฝาบาตร ปี 2558 จ.นครราชสีมา
2601. เหรียญรูปไข่ รุ่นเจริญพรล่าง หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร วัดสำานักตะคร้อ เนื้อทองแดงรมดำาสอดไส้ ปี 2559 จ.นครราชสีมา

2602. เหรียญรูปไข่ รุ่นเจริญพรล่าง หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร วัดสำานักตะคร้อ เนื้อนวะ ปี 2559 จ.นครราชสีมา
2603. เหรียญรูปไข่ รุ่นเจริญพรบน หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร วัดสำานักตะคร้อ เนื้อทองแดงมันปู ปี 2557 จ.นครราชสีมา

2604. เหรียญรูปไข่ รุ่นเจริญพรบน หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร วัดสำานักตะคร้อ เนื้อนวะ ปี 2557 จ.นครราชสีมา
2605. เหรียญรุ่นรุ่งเรือง ร่ำารวย หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน ยกเว้นเนื้อทองคำา ปี 2565 จ.นครสวรรค์
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2606. พระสมเด็จแซยิด หลังหนุมาน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2535

2607. พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

2608. พระพรหม 7 รอบ เนื้อผง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

2609. พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2537

2610. พระขุนแผนเคลือบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน ปี 2544

2611. พระขุนแผน รุ่นหนุนดวง เนื้อผงเหล็กน้ำาพี้ หลวงพ่อขวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.อยุธยา

2612. พระขุนแผน รุ่นหนุนดวง เนื้อผงว่าน หลวงพ่อขวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.อยุธยา

2613. พระขุนแผน รุ่นหนุนดวง เนื้อผงธูป หลวงพ่อขวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.อยุธยา

2614. พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อเกสร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552

2615. พระพิมพ์เบญจภาคี รุ่นที่ระลึกสร้างสะพาน หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2541

2616. พระสมเด็จ หลังยันต์เกาะเพชร หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2617. พระกำาแพงยืน หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2618. พระสมเด็จนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2619. เหรียญพระปิดตามหาลาภ รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2537

2620. พระพุทธประทับไก่ เนื้อผงใบลาน รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540

2621. เหรียญเงินลงยา รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

2622. พระชุดหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นเสือปราบศึก ปี 2521

2623. พระผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์ หลวงพ่อโสธร พิมพ์เล็ก ปี 2537

2624. พระผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์ หลวงพ่อโสธร พิมพ์ใหญ่ ปี 2537

2625. พระอุปคุตมหาลาโภ หลวงปู่คำาพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2545

2626. พระสมเด็จคะแนนปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

2627. พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2628. พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2629. พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

2630. พระนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2506

2631. เหรียญหันข้างคูณรุ่งโรจน์ โค้ดกรรมการ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

2632. พระผงสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2495-2497

2633. พระพิมพ์ลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511

2634. พญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อขาปิ่นโต วัดท้ายน้ำา ปี 2564

2635. พญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อมหาชนวน วัดท้ายน้ำา ปี 2564

2636. พระเนื้อผงข้าวก้นบาตร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2524

2637. พระชินราชฐานผ้าทิพย์ ฝังตะกรุดหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2537

2638. เหรียญพญาเต่าเรือน มหาโภคทรัพย์ หลวงปู่คำาพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2538

2639. พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ครบรอบ 64 ปี เนื้อเงินขัดเงา ปี 2539

2640. ตะกรุดยกฐานะ ไตรมาส เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ ปี 2560

2641. ตะกรุดชนะมาร หลวงปู่คำาบุ วัดกุดชมภู ปี 2554

2642. ตะกรุดโทน 3 นิ้ว เลี่ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524
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2643. พระอู่ทองออกศึก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี ปี 2510

2644. พระอู่ทองและจงอางศึก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี ปี 2510

2645. พระรูปเหมือน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

2646. พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

2647. พระสมเด็จ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505-2515

2648. พระรอด หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505-2515

2649. พระนางพญา หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505-2515

2650. พระปิดตานักกล้าม หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี ปี 2529

2651. พระสมเด็จ วัดท่ากระบือ ปี 2521

2652. พระพิมพ์หลวงพ่อโต วัดท่ากระบือ ปี 2521

2653. พระทรงสัตว์ วัดบางนมโค ปี 2533

2654. พระทรงสัตว์ วัดบางนมโค ปี 2536

2655. พระสมเด็จ หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

2656. พระปิดตา หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

2657. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

2658. พระปิดตา หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ปี 2537-2542

2659. พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2563

2660. พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2563

2661. ท้าวเวสสุวรรณเนื้อผง หลวงพ่อบุญช่วย วัดทองเหลือ ปี 2563

2662. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญช่วย วัดทองเหลือ ปี 2563

2663. พระขุนแผนปรกเพชรกลับ หลวงปู่บุญหนา ธมฺทินฺโน วัดป่าโสติผล ปี 2558

2664. พระเม็ดบัวผงคลุกรัก หลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำาแคนเหนือ ปี 2540

2665. พระรอด หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2529-2539

2666. พระซุ้มกอ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2529-2539

2667. พระปิดตา หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2529-2539

2668. พระขุนแผน หลวงพ่อมุ่ย ออกวัดหนองโรง ปี 2508

2669. พระนางกวัก หลวงพ่อมุ้ย เนื้อดิน ปี 2508

2670. เหรียญหล่อแป๊ะโรงสี รุ่นฟ้าประทานพร ปี 2560

2671. เศรษฐีสมปรารถนา เซียนแป๊ะโรงสีโง้วกิมโคย ปี 2560

2672. พระขุนแผนปลัดทวี เนื้อดิน วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี ปี 2490

2673. พระผงของขวัญ วัดจันทรังษี ปี 2514 ปลุกเสกวัดปากน้ำา

2674. พระนางพญา หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2514

2675. พระเนื้อผง หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ ปี 2493

2676. พระสมเด็จ หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม ปี 2466

2677. พระเนื้อดิน หลวงพ่อโต วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2485



 100    มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ วปอ.57

โต๊ะที่ 76  พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 6
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (38 รายการ)

2678. พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536-2556 เนื้อทองเหลือง, ทองแดง
2679. พระกริ่งญาณสังวร 79 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2535 เนื้อทองเหลือง
2680. พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536 เนื้อทองเหลือง
2681. พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2540 เนื้อทองเหลือง
2682. พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี (เจริญพร) สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536 เนื้อทองเหลือง
2683. พระชัยยอดธงพระไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2540 เนื้อนวโลหะ
2684. พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เนื้อทองเหลือง
2685. พระหลวงปู่ทวดเตารีดสะดุ้งกลับ รุ่น 7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2540 เนื้อฃนวนสัมฤทธ์ิ

2686. พระหลวงปู่ทวดนิ้วกระดก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556
2687. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เนื้อทองเหลือง
2688. พระพุทธชินราช รุ่น 87 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2543 เนื้อทองเหลือง
2689. พระกริ่งชินบัญชร รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เนื้อนวะก้นเงิน-ก้นอุดผงพราย

2690. พระกริ่งชินบัญชร รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เนื้อนวะก้นทองแดง
2691. พระปิดตา หลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร ไม่จำากัดเนื้อ
2692. พระปิดตายันต์ดวงเล็ก หลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อเกสร-ใบลาน ปี 2523
2693. เหรียญพระสังกัจจายน์ทรงเต่า รุ่น 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536 เนื้อทองแดง

2694. เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ไม่จำากัดเนื้อ
2695. เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อไทเทเนียม
2696. เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อนวะ ลงยาลายธงชาติ
2697. เหรียญสาลิกาพัฒน์ทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อเงิน, ทองแดง
2698. พระกริ่งเขมโก (อุบาเก็ง) อย. หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง ปี 2535-2536 เนื้อนวโลหะ
2699. พระรูปเหมือน รุ่นโม่วไถ่ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง ปี 2529 เนื้อนวโลหะ
2700. พระรูปหล่อ รุ่นลายเซ็น หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง ปี 2529 เนื้อนวโลหะ
2701. เหรียญเสมาร่มเกล้า (เหรียญเลื่อน) หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง ปี 2530 เนื้ออัลปาก้า
2702. เหรียญรูปเหมือนสี่เหลี่ยมหลังดวงมงคล หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง ปี 2533 เนื้อนวโลหะ
2703. พระพิฆเนศวร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2540 เนื้อผงใบลาน
2704. พระพิฆเนศวร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2540 เนื้อเกสร
2705. พระสมเด็จตรีนิสิงเห หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2512
2706. พระปรกใบมะขาม กองบัญชาการทหารสูงสุด หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2520 เนื้อทองแดง
2707. พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ปี 2521 เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง
2708. เหรียญรุ่น 2 หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ปี 2522 เนื้อทองแดง
2709. พระกริ่งทักษิณ มิ่งมงคล วัดเขากง จ.นราธิวาส ปี 2511 เนื้อทองเหลือง
2710. เหรียญกนกข้าง หลวงปู่สิม วัดถ้ำาผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ปี 2519 เนื้อนวะ, ทองแดง
2711. เหรียญรูปไข่กองบัญชาการทหารสูงสุด จัดสร้าง หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2520 เนื้อนวะ, ทองแดง

2712. พระรูปหล่อรูปเหมือน หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ปี 2522 เนื้อนวะ, ทองแดง
2713. เหรียญรูปไข่หลวงปู่ตื้อ วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม ปี 2516 เนื้อทองแดง
2714. พระพุทธชินราชสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536-2543 เนื้อนวะ, ทองเหลือง
2715. พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เนื้อทองเหลือง, ทองแดง
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โต๊ะที่ 77  พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 7
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (37 รายการ)

2716. พระปิดตาปลดหนี้ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2717. พระปิดตาปลดหนี้ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดทองคำา, เนื้อกำาไลทองคำา

2718. พระปิดตาปลดหนี้ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดเงิน,กำาไลเงิน, แข้งเงิน, ตะกรุดทองแดง, แข้งแดง

2719. พระปิดตาปลดหนี้ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน รวมทุกเนื้อ

2720. พระปิดตาเงินล้าน หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2721. พระปิดตาเงินล้าน หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดทองคำา, เนื้อกำาไลทองคำา

2722. พระปิดตาเงินล้าน หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดเงิน, กำาไลเงิน,แข้งเงิน, ตะกรุดทองแดง, แข้งแดง

2723. พระปิดตาเงินล้าน หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน รวมทุกเนื้อ

2724. พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2725. พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดทองคำา, เนื้อกำาไลทองคำา

2726. พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดเงิน, กำาไลเงิน, แข้งเงิน, ตะกรุดทองแดง, แข้งแดง

2727. พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน รวมทุกเนื้อ

2728. พระสมเด็จ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2729. พระสมเด็จ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดทองคำา, เนื้อกำาไลทองคำา, อกทองคำา

2730. พระสมเด็จ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดเงิน, เนื้อกำาไลเงิน, ฐานเงิน, เนื้อตะกรุดทองแดง, ฐานแดง

2731. พระสมเด็จ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน ตะกรุด 2 กษัตริย์, ตะกรุด 3 กษัตริย์ รวมทุกเนื้อ

2732. พระปิดตา 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2733. พระปิดตา 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดทองคำา, เนื้อกำาไลทองคำา

2734. พระปิดตา 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดเงิน, กำาไลเงิน, แข้งเงิน, ตะกรุดทองแดง, แข้งแดง

2735. พระปิดตา 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน ตะกรุด 2 กษัตริย์, ตะกรุด 3 กษัตริย์, รวมทุกเนื้อ

2736. ท้าวเวสสุวรรณ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2737. ท้าวเวสสุวรรณ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดทองคำา, เนื้อกำาไลทองคำา, เนื้อกระบองทองคำา

2738. ท้าวเวสสุวรรณ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดเงิน, กำาไลเงิน, กระบองเงิน, ตะกรุดทองแดง,กระบองแดง

2739. ท้าวเวสสุวรรณ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน  ตะกรุด 2 กษัตริย์, ตะกรุด 3 กษัตริย์ รวมทุกเนื้อ

2740. ท้าวเวสสุวรรณ (พระผงจำาปี รุ่นแรก) หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2741.  ท้าวเวสสุวรรณ (พระผงจำาปี รุ่นแรก) หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อตะกรุดทองคำา, กำาไลทองคำา, กระบองทองคำา

2742.  ท้าวเวสสุวรรณ (พระผงจำาปี รุ่นแรก) หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เน้ือตะกรุดเงิน,กำาไลเงิน,กระบองเงิน,ตะกรุดทองแดง,กระบองแดง

2743.  ท้าวเวสสุวรรณ (พระผงจำาปี รุ่นแรก) หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นแรก ตะกรุด 2 กษัตริย์, ตะกรุด 3 กษัตริย์, รวมทุกเนื้อ

2744. พระปิดตาจัมโบ้ 101 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2745. พระปิดตาจัมโบ้ 101 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดทองคำา, เนื้อกำาไลทองคำา

2746.  พระปิดตาจัมโบ้ 101 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อตะกรุดเงิน, เนื้อกำาไลเงิน, เนื้อแข้งเงิน, เนื้อตะกรุดทองแดง, เนื้อแข้งแดง

2747. พระปิดตาจัมโบ้ 101 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน ตะกรุด2กษัตริย์, ตะกรุด3กษัตริย์, รวมทุกเนื้อ

2748. พระปิดตาจัมโบ้ 101 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน รวมทุกเนื้อทุกรายการ

2749. พระสมเด็จ 111 ปี หลวงปู่บุดดา วัดป่าใต้พัฒนาราม เนื้อพิเศษ, เนื้อองค์ครู, เนื้อนำาฤกษ์

2750. พระสมเด็จ 111 ปี หลวงปู่บุดดา วัดป่าใต้พัฒนาราม เนื้อตะกรุดทองคำา, เนื้อกำาไลทองคำา, อกทองคำา

2751.  พระสมเด็จ 111 ปี หลวงปู่บุดดา วัดป่าใต้พัฒนาราม เนื้อตะกรุดเงิน, กำาไลเงิน, ฐานเงิน, ตะกรุดทองแดง, ฐานทองแดง รวมทุกเนื้อ

2752. พระสมเด็จ 111 ปี หลวงปู่บุดดา วัดป่าใต้พัฒนาราม  ตะกรุด 2 กษัตริย์, ตะกรุด 3 กษัตริย์ , รวมทุกเนื้อ
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2753. เหรียญพระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร) วัดอัมพวัน รุ่นแรก

2754. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อแบน วัดท่าเคย รุ่นแรก

2755. เหรียญพระครูรัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย พิมพ์หน้าแก่ หนังสือเล็ก ปี 2505

2756. เหรียญหลวงพ่อแบน วัดท่าเคย รุ่น 3 บล็อกหูขีด

2757. เหรียญหล่อ พระครูรัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2758. พระรูปเหมือนว่านกลม พระครูรัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย รุ่นแรก

2759. ล็อกเกตหลวงพ่อแบน วัดท่าเคย

2760. เหรียญหลวงพ่อเผือก วัดท่าเคย รุ่นแรก (หลวงพ่อแบน วัดท่าเคยปลุกเสก)

2761. พระเนื้อผงผสมว่าน หลวงพ่อนุ้ย วัดม่วง พิมพ์พระพุทธ (สามเหลี่ยม)

2762. พระรูปเหมือนว่าน หลวงพ่อเนียม วัดบางน้ำาจืด รุ่นแรก ปี 2503 (หลวงพ่อเริ่ม ปลุกเสก)

2763. เหรียญหลวงพ่อเนียม-พ่อท่านวัดทอง

2764. เหรียญหลวงพ่อวาสน์ วัดบางน้ำาจืด ปี 2508

2765. เหรียญพระสมุห์ทองพิมพ์ วัดหัวสวน รุ่นแรก

2766. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดตรณาราม รุ่นแรก

2767. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อพุ่ม วัดตรณาราม รุ่นแรก

2768. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดท่าข้าม รุ่นแรก

2769. เหรียญหลวงพ่อหีต วัดจันทราราม รุ่นแรก (พิมพ์หน้าหนุ่ม)

2770. พระขุนแผนผงพรายธาตุ อาจารย์จำารัส วัดท่าล้อน รุ่นแรก

2771. เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดบ่อมะปริง รุ่นแรก

2772. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อรัช วัดกะเปา (ไม่จำากัดพิมพ์)

2773. เหรียญหลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม รุ่นสอง ปี 2514

2774. เหรียญใบโพธิ์เล็ก พ่อท่านคล้าย พิมพ์ ค ห่าง ปี 2505 (นิยม) ไม่มีผด

2775. ลูกอมชานหมากผสมเกศา หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน

2776. พระสมเด็จยันต์ล้อม หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ ปี 2525 (ไม่จำากัดพิมพ์)

2777. พระขุนแผน หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2525

2778. เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราหู รุ่นแรก พิมพ์นิยม ไม่มีเนื้อเกิน

2779. พระรูปหล่อโบราณ พลวงพ่อเอ็น วัดเขาราหู รุ่นแรก

2780. พระชัยวัฒน์ชนะมาร หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราหู (หล่อนำาฤกษ์)

2781. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อขวัญ วัดท้องอ่าว รุ่นแรก (ตอก สฎ)

2782. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพร้อม วัดคลองฉนวน รุ่นแรก

2783. เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดในปราบ รุ่นแรก ปี 2548

2784. เหรียญ “พรหมวิหาร” หลวงพ่อชื่น วัดในปราบ ปี 2556 เนื้อทองแดงผสมชนวน

2785. พระรูปหล่ออาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม รุ่นแรก ปี 2547 เนื้อนวโลหะ

2786. ตะกรุดหนังเสือ (พญาเสือโคร่ง) หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำา

2787. สายคาดเอว ตะกรุดหนังเสือ (พญาเสือโคร่ง) หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำา

2788. พระรูปหล่อมหายันต์ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2549

2789. เหรียญหล่อ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย รุ่นแรก (แจกทาน) ปี 2549

โต๊ะที่ 78  พระเครื่องภาคใต้ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (37 รายการ)
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โต๊ะที่ 79  พระหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2790. พระผงผสมว่านหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส พิมพ์เศียรโล้น ปรกโพธ์ ปี 2445 

2791. พระผงผสมว่านหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส พิมพ์ซุ้มชินราช ปี 2445 

2792. พระผงผสมว่านหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2445 

2793. พระกริ่งนะโภคทรัพย์ วัดมงคลโคธาวาส ปี 2483

2794. เหรียญดอกจิกเล็กหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ปี2 492 ( ไม่จำากัดเนื้อ )

2795. รูปถ่ายหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่นเสือใหญ่ ปี 2492 (ไม่ต้องแกะเลี่ยมออก)

2796. เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ที่ระลึกในงานหล่อรูป (พัดยศ)

2797. พระหลวงพ่อสาย วัดมงคลโคธาวาส ปี 2495 ( ไม่จำากัดพิมพ์ )

2798. เหรียญดอกจิกหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่น 2 (เสาร์ห้า) ปี 2512 ( ไม่จำากัดเนื้อ )

2799. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เสาร์ห้า พิมพ์ยันต์จม ปี 2512 

2800. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เสาร์ห้า พิมพ์ยันต์ลอย ปี 2512 

2801. รูปถ่ายหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เสาร์ห้า หลังปั๊มยันต์สองตรา  ปี 2512 

2802. พระเนื้อผงพุทธคุณ เสาร์ห้า. ปี 2512 ( ไม่จำากัดพิมพ์. )

2803. เหรียญดอกจิกหลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส รุ่น 2 (มีเม็ดตา) ฝังลูกนิมิต 2517 

2804. เหรียญ ร.๕ หลังหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ฝังลูกนิมิต ปี 2517 

2805. เสือหลวงพ่อปาน (รุ่น 25) วัดมงคลโคธาวาสรุ่นฝังลูกนิมิต ปี 2517 เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง-ผิวไฟ

2806. เสือหลวงพ่อปาน ( รุ่นสร้างกำาแพง ) วัดมงคลโคธาวาส ปี 2518 ไม่จำากัดเนื้อ. 

2807. เหรียญหลวงพ่อปาน ปี 2522 ไม่จำากัดพิมพ์ 

2808. เสือหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ปี 2527 ( ไม่จำากัดเนื้อ ) 

2809. เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ปี 2536 ไม่จำากัดพิมพ์ 

2810. เหรียญที่ระลึกงานหล่อรูปพระพุทธโสธร วัดเจริญวราราม(วัดน้อย) ปี 2492 

2811. พระชัยวัฒน์ (วัดสุทัศน์) แจกวัดเจริญวราราม (วัดน้อย) ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2492 

2812. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อปาน วัดเจริญวราราม(วัดน้อย) รุ่นแรก ปี 2508

2813. เสือหลวงพ่อปาน วัดเจริญวราราม ( วัดน้อย )ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2517 

2814. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อปาน พิมพ์บัวคว่ำาบัวหงาย วัดปานประสิทธาราม ปี 2498 

2815. เสือหล่อปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อปาน วัดปานประสิทธาราม ปี 2498 ไม่จำากัดพิมพ์

2816. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อปาน วัดปานประสิทธาราม ปี2505

2817. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อปาน วัดสองคลอง ปี 2506 

2818. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อปาน วัดสองคลอง ปี 2506 

2819. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อปาน รุ่นสร้างอนามัยบางบ่อ ปี 2506

2820. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อปาน รุ่นสร้างอนามัย ปี 2506

2821. เหรียญหลวงพ่อปาน หลังเต่า รุ่นสร้างอนามัย ปี 2506  

2822. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อปาน พิมพ์ธุดงค์ วัดโคธาราม รุ่นแรก (ฐานกลม ) 

2823. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อปาน รุ่นแรก วัดแสมขาว ปี 2508  

2824. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเกษร  วัดบางเพรียง รุ่นแรก ปี 2492
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โต๊ะที่ 80  พระหลวงปู่ลำาภู - พระหลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2825. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม หลังยันต์แดง

2826. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์เกศจรดซุ้ม หลังยันต์แดง

2827. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์เส้นด้าย หลังยันต์แดง

2828. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ปรกโพธิ์ หลังยันต์แดง

2829. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์เจดีย์ และพิมพ์อื่นๆ หลังยันต์แดง

2830. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ไม่จำากัดเนื้อ

2831. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ปีกกว้าง เนื้อผงพุทธคุณ

2832. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ปีกกว้าง เนื้อผงใบลาน

2833. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม พิมพ์เกศเอียง

2834. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม มีขีดข้างแขนซ้าย

2835. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม มีจุดใต้ฐานองค์พระ เหนือไหล่ซ้ายมีจุด

2836. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม ล่ำา

2837. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม พิมพ์เกศเอียง (เหนือซุ้มมีขีด, ซุ้มติ่ง, บล็อกแตก)

2838. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม พิมพ์เกศเอียง พิมพ์อื่นๆ ไม่ซ้ำารายการเดิม

2839. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม หลังยันต์จมลึก

2840. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม หลังยันต์จมตื้น

2841. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

2842. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์เส้นด้ายไหล่ยก

2843. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์เส้นด้าย พิมพ์อื่นๆ ไม่ซ้ำารายการเดิม

2844. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์เจดีย์

2845. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์สังฆาฏิ

2846. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ปรกโพธิ์

2847. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ฐานแซม

2848. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์ฐานคู่

2849. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์อกครุฑ

2850. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์คะแนน

2851. พระสมเด็จ หลวงปู่ลำาภู พิมพ์จันทร์ลอย

2852. พระหลวงปู่ลำาภู ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม (ทุกรุ่นที่หลวงปู่สร้าง)

2853. พระสมเด็จ หลวงตาพัน พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก

2854. พระสมเด็จ หลวงตาพัน พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เส้นด้าย

2855. พระหลวงตาพัน พิมพ์นาคปรก

2856. พระหลวงตาพัน พิมพ์คะแนน

2857. พระหลวงตาพัน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม

2858. พระหลวงปู่เส็ง ไม่จำากัดพิมพ์

2859. พระหลวงตาบำารุง ไม่จำากัดพิมพ์
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โต๊ะที่ 81 พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2860. พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

2861. พระปิดตา เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะใบทอง ปี. 2539

2862. เหรียญซื้อที่ดิน ปี 2541 เนื้อเงินลงยา

2863. พระขุนแผน โภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550

2864. เหรียญอายุยืนบารมี ปี 2555 เนื้อสัตตะโลหะ

2865. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดง

2866. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้ออัลปาก้า

2867. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อปลอกลูกปืน

2868. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดงลงยา

2869. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดงซาติน

2870. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อนวโลหะลงยา 3 สี

2871. ตุ๊กตาทองรวยมงคลลาภ ปี 2555

2872. เหรียญหล่อ พระพรหมรุ่นแรก ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

2873. พระขุนแผนเล็ก แจกทาน ปี 2557

2874. เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อชนวน

2875. เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อนวโลหะหน้ากากทองคำา

2876. เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อเงินหน้ากากทองคำา หลังนาค (3 กษัตริย์)

2877. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวไฟ

2878. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อนวโลหะเต็มสูตร ลงยา 2 สี

2879. เหรียญกฐินยืน ปี 2559 เนื้อทองแดง

2880. เหรียญกฐืน รวยๆ เฮงๆ ปี 2560 เนื้อทองแดง

2881. เหรียญรวยแสนล้าน เนื้อทองแดง ปี 2562

2882. เหรียญศรฤทธิ์ ปี 2557 เนื้อทองแดง

2883. เหรียญไตรมาส 89 ปี 2553 เนื้ออัลปาก้า

2884. นางกวักรุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540

2885. กฐินพระราชทาน ปี 2564 เนื้อทองทิพย์

2886. เหรียญขวัญถุง มหาลาภ 98 ปี 2562 เนื้อทองแดง

2887. ไตรมาส 63 รวยเจริญพร ปี 2563 เนื้อทองทิพย์

2888. เหรียญอายุวัฒนมงคล ปี 2560 เนื้อทองแดง

2889. เหรียญรวยเจริญไพศาล ปี 2559 เนื้อทองแดงผิวไฟ

2890. เหรียญรวยแสนล้าน เงินทองไหลมา มั่งมีศรีสุข พิมพ์ใหญ่ ปี 2551 เนื้อเงิน

2891. เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อนวโลหะองค์พระทองคำา ขอบทองคำาลงยา

2892. เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้ออัลปาก้า

2893. เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อสัตตะโลหะ

2894. เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อชนวน
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โต๊ะที่ 82 พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2895. พระสมเด็จพิมพ์ชินราช เนื้อผงพุทธคุณ รุ่นแรก ปี 2498

2896. พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539

2897. หนุมาน หลวงพ่อรวย รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะ ปี 2555

2898. พระสมเด็จปรกโพธิ์ รวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539

2899. เหรียญขวัญถุง รุ่นเสาร์ห้า มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540

2900. เหรียญแจกทาน รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี 2556

2901. เหรียญขวัญถุง รุ่นเงินทองไหลมา รวยแสนล้าน เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2551

2902. เหรียญขวัญถุง รุ่นเงินทองไหลมา รวยแสนล้าน เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2551

2903. เหรียญขวัญถุง รุ่นเงินทองไหลมา รวยแสนล้าน เนื้อทองแดง พิมพ์เล็ก ปี 2551

2904. เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่นรวยโชคลาภ เนื้อเงินลงยา พิมพ์เล็ก ปี 2558

2905. พระสมเด็จ พิมพ์ไกรเซอร์ หลังเหรียญสตางค์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2544

2906. ลูกอม ปิดทองลงนะเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2552

2907. เหรียญเสมา รุ่นกฐิน เนื้อทองทิพย์ ปี 2553

2908. เหรียญรวยทรัพย์ มั่งมี ศรีสุข หลังพระสิวลี เนื้อทองแดง ปี 2539

2909. เหรียญเสมา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยาสีน้ำาเงิน ปี 2561

2910. ไก่หลวงพ่อรวย รุ่นรวยโภคทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยา เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2563

2911. เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่นรวยโชคลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2558

2912. เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

2913. เหรียญห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

2914. เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อเงินลงยา ปี 2558

2915. เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อทองทิพย์ ปี 2558

2916. เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558

2917. เหรียญรูปไข่ รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา พิมพ์ใหญ่ ปี 2559

2918. เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่นรวย 55 เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2555

2919. เหรียญเสมา รุ่น ไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้อนวโลหะหน้าทองคำา กรรมการ ปี 2559

2920. ไก่หลวงพ่อรวย รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยา เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2558

2921. เหรียญเม็ดแตง รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อเงินลงยา ปี 2560

2922. ไก่หลวงพ่อรวย รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ก้นเงิน กรรมการ ปี 2560

2923. ไก่หลวงพ่อรวย รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อกะไหล่นาคลงยา ก้นเงิน กรรมการ ปี 2560

2924. พระปิดตา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2539

2925. เหรียญนั่งพาน รุ่นเศรษฐีพันล้าน เนื้อกะไหล่ลงยา กรรมการ ปี 2562

2926. พระรูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อรวย รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง เนื้อทองเหลือง ปี 2556

2927. เหรียญ รุ่นรวยโชคลาภ เนื้อกะไหล่ทองลงยา พิมพ์เล็ก ปี 2558

2928. เหรียญนั่งพาน รุ่นเศรษฐีพันล้าน เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำาเงิน ปี 2562

2929. เหรียญรูปไข่ รุ่นรวยรุ่งเรือง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2562
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โต๊ะที่ 83 พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 2496 ถึงปัจจุบัน และ พระเครื่อง อ.เสนา ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

2930. พระเนื้อดิน ทรงไก่ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

2931. พระเนื้อดิน ทรงครุฑ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

2932. พระเนื้อดิน ทรงหนุมาน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

2933. พระเนื้อดิน ทรงปลา ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

2934. พระเนื้อดิน ทรงเม่น ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

2935. พระเนื้อดิน ทรงนก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

2936. พระเนื้อดิน ทรงไก่ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

2937. พระเนื้อดิน ทรงครุฑ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

2938. พระเนื้อดิน ทรงหนุมาน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

2939. .พระเนื้อดิน ทรงปลา ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

2940. พระเนื้อดิน ทรงเม่น ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

2941. พระเนื้อดิน ทรงนก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

2942. พระเนื้อดิน ทรงไก่ กับ ครุฑ ปี 2511

2943. พระเนื้อดิน ทรงหนุมาน กับ ทรงปลา ปี 2511

2944. พระเนื้อดิน ทรงเม่น กับ ทรงนก ปี 2511

2945. พระเนื้อดิน ทรงไก่ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2518

2946. พระเนื้อดิน ทรงครุฑ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2518

2947. พระเนื้อดิน ทรงหนุมาน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2518

2948. พระเนื้อดิน ทรงปลา ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2518

2949. พระเนื้อดิน ทรงเม่น ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2518

2950. พระเนื้อดิน ทรงนก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2518

2951. พระเนื้อดิน พิมพ์โบราณรวมทุกพิมพ์ ปี 2522

2952. พระเนื้อดิน รวมทุกพิมพ์ ปี 2525 ถึง ปี 2527

2953. หลวงปู่อยู่ วัดบ้านแพน เนื้อโลหะ ไม่จำากัดพิมพ์

2954. หลวงพ่อโต วัดรางจระเข้ ไม่จำากัดพิมพ์

2955. หลวงพ่อสุ่น เนื้อดิน วัดบางปลาหมอ ไม่จำากัดพิมพ์

2956. หลวงพ่อจีน วัดเจ้าเจ็ด ไม่จำากัดพิมพ์

2957. หลวงพ่อยิ้ม งบน้ำาอ้อย เนื้อดิน วัดเจ้าเจ็ด ไม่จำากัดพิมพ์

2958. พระพิมพ์หลวงพ่อยิ้ม เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

2959. อาจารย์ปี พระเนื้อผง วัดกระโดงทอง ไม่จำากัดพิมพ์

2960. เหรียญอาจารย์ปี วัดกระโดงทอง ปี 2517 ไม่จำากัดเนื้อ

2961. เหรียญพระพุทธ วัดสามกอ ปี 2506 รุ่นในหลวง ร.9 เสด็จ ไม่จำากัดพิมพ์

2962. หลวงพ่อเนตร วัดใหม่หนองคต ไม่จำากัดพิมพ์

2963. เหรียญเก่าอำาเภอเสนา ทุกคณาจารย์ ไม่จำากัดพิมพ์และ พ.ศ.

2964. พระเนื้อดินอำาเภอเสนา ทุกคณาจารย์ ไม่จำากัดพิมพ์
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โต๊ะที่ 84  พระหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (38 รายการ)

2965. เหรียญแปดเหลี่ยม รุ่นแรก  เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ
2966. เหรียญแปดเหลี่ยม รุ่นแรก  เนื้อทองแดง, เนื้อกะไหล่ทอง สอง-สามกษัตริย์
2967. พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา)
2968. เหรียญสร้างบารมี รุ่น 2 เนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยา
2969. เหรียญสร้างบารมี รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดง, เนื้อ สอง-สามกษัตริย์
2970. เหรียญหลวงพ่อปาน ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2538 
2971. เหรียญแจกทาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 
2972. รูปเหมือนปั้ม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2539 
2973. รูปหล่อ รุ่นเททอง ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2544 
2974. พระกริ่ง อคฺคธมฺโม เนื้อนวโลหะ ปี 2545
2975. เหรียญกฐิน (ห้าแชะ) ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2546 
2976. รูปเหมือนปั้ม ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2547 
2977. เหรียญกฐิน หลังหนุมานเชิญธง เนื้อเงิน ปี 2547  
2978. เหรียญกฐิน หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง, เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2547  
2979. รูปเหมือนปั้มเข่ากว้าง ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2553 
2980. เหรียญโล่ 83 ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2553 
2981. เหรียญเจริญพรบน ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2554 
2982. เหรียญ สภ.บ้านหมี่ ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2554 
2983. เหรียญชนะจน หน้ากากทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2556
2984. เหรียญชนะจน เนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน ปี 2556
2985. เหรียญชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556
2986. เหรียญหล่อ รุ่นมงคล 87  ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2557 
2987. เหรียญนั่งพาน รุ่นเมตตา 88  ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2558
2988. เหรียญเสมา รุ่นชนะมาร หน้ากากทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2559
2989. เหรียญเสมา รุ่นชนะมาร เนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน ปี 2559
2990. เหรียญเสมา รุ่นชนะมาร เนื้อทองแดง, นื้อชนวน, เนื้อทองทิพย์ ปี 2559
2991. เหรียญมนต์มหากาฬ เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ปี 2559 
2992. เหรียญมนต์มหากาฬ ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2559 
2993. เหรียญเจริญพรล่าง 90  หน้ากากทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2560
2994. เหรียญเจริญพรล่าง 90  ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2560
2995. เสืออาคมมหาบารมี รุ่น 1  ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2546 
2996. เสืออาคมมหาบารมี งาแกะ ปี 2547
2997. ขุนกระบี่เมืองละโว้ ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2547
2998. ลูกอมเสือกฐิน ไม่จำากัดเนื้อ (ไม่รวมเนื้อทองคำา) ปี 2548 
2999. หนุมานชาญสมร งาแกะ ปี 2548
3000. เสือเขี้ยวงาแกะ ปี 2549
3001. เสืออาคม งาแกะ  ปี 2550
3002. หนุมานไม้มะกรูด  ปี 2559
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โต๊ะที่ 85  พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท (35 รายการ)

3003. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก

3004. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 2 รุ่นบารมี

3005. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 3 ที่ระลึกสร้างอุโบสถ

3006. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 4 เสมาไหว้พระบาท

3007. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 5 เมตตา

3008. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 6 ลาภยศ

3009. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 7 เสมาใหญ่ วัดเขายายหอม

3010. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 8 บูชาครู 1 ออกวัดสระแก้ว

3011. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 9 ห่วงเชื่อมไตรภาคี

3012. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล เสมาบูชาครู 2 ออกวัดสระแก้ว

3013. ล็อกเกตครึ่งองค์ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก

3014. พระสมเด็จทองพันชั่ง หลวงพ่อทอง สุทธสีโล

3015. พระรูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก

3016. เหรียญหล่อโบราณจอบใหญ่ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก

3017. เหรียญหล่อโบราณจอบเล็ก หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก

3018. พระปิดตายันต์ยุ่งหล่อโบราณ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก

3019. ตะกรุดโทน หลวงพ่อทอง สุทธสีโล 5 นิ้วลงรักปิดทอง รุ่นแรก

3020. พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

3021. พระกริ่งใหญ่กริ่งทองใบหยก หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก  

3022. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก  

3023. พระกริ่งแก้วสามประการ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จำากัดพิมพ์

3024. พระชัยวัฒนหล่อโบราณ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ออกวัดสระแก้ว

3025. เหรียญที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก

3026. เหรียญที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 2

3027. เหรียญโต๊ะหมู่ที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 3

3028. เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

3029. พระรูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

3030. พระปิดตาหล่อโบราณ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ออกวัดสระแก้ว

3031. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล บูชาครู 3 ไม่จำากัดเนื้อ

3032. เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

3033. เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่มีลายกนก ออกวัดปรก

3034. เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล มีลายกนก ออกวัดปรก

3035. เหรียญโต๊ะหมู่หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จำากัดเนื้อ

3036. เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล กฐินคิงส์ยนต์ ปี 2554

3037. พระปิดตาหลังรูปเหมือน หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ออกวัดปรก รุ่นแรก
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โต๊ะที่ 86  พระคณาจารย์ เมตตาสายบุญ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3038. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้ากากทองคำา, เงินหลังแบบ, เงินไม่ตัดปีก, เงินหลังยันต์

3039. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะ, ชนวนพระกริ่ง

3040. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า, ทองบ้านเชียง, ทองทิพย์

3041. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ ไม่จำากัดเนื้อ

3042. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ตอกแจก

3043. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จำากัดเนื้อ

3044. เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบขี้เหล็กเจริญพร ไม่จำากัดเนื้อ

3045. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองคำาลงยา, ทองคำา, เงินหน้ากากทองคำา

3046. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินไม่ตัดปีก, เงิน 9 รอบ, เงินลงยา, เงินหลังยันต์

3047. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวโลหะ, เนื้อมหาชนวน, เนื้ออัลปาก้า

3048. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองทิพย์, ทองแดงรมดำา, ทองแดงผิวไฟ

3049. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน ตอกกรรมการ ไม่จำากัดเนื้อ, รวมโค้ด

3050. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเมตตา ไม่จำากัดเนื้อ

3051. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว ไม่จำากัดเนื้อ

3052. เหรียญหลวงปู่เปรื่อง รุ่นเมตตา ไม่จำากัดเนื้อ

3053. เหรียญหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จำากัดเนื้อ

3054. เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด รุ่นอายุวัฒนมงคล 6 รอบ ไม่จำากัดเนื้อ

3055. พระอุปคุต หลวงปู่คำาจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อขันลงหิน, ชนวนรมซาติน, เนื้อสัตตะเปียกทอง

3056. พระอุปคุต หลวงปู่คำาจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ

3057. พระอุปคุต หลวงปู่คำาจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงเถื่อน, ทองแดงผิวรุ้ง

3058. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อเงินหน้ากากทองคำา, เงิน. เงินลงยา, นวะต่างๆ

3059. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อชนวนพระกริ่งต่างๆ

3060. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อสัตตะเปียกทองต่างๆ เนื้ออัลปาก้าต่างๆ

3061. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อทองเทวฤทธิ์, เนื้อทองแดงรมมันปู

3062. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อสัมฤทธิ์โบราณต่างๆ

3063. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งต่างๆ, เนื้อทองแดงเถื่อน, ทองแดงผิวไฟ, เนื้อตะกั่ว

3064. เหรียญไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำากัดเนื้อ

3065. เหรียญโชคดีไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำากัดเนื้อ

3066. รูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำากัดเนื้อ

3067. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อทองคำา, เนื้อเงินหน้ากากทองคำา

3068. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อเงินหลังแบบ, เนื้อเงินหลังยันต์

3069. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อนวะ

3070. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อชนวนพระกริ่ง

3071. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้ออัลปาก้า

3072. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อทองทิพย์
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โต๊ะที่ 87  พระคณาจารย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3073. รูปหล่อหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2512-2515 ไม่จำากัดรุ่น

3074. เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2506-2515 ไม่จำากัดรุ่น

3075. พระพิมพ์เล็บมือ หลวงปู่สุข ปี 2512-2513 ไม่จำากัดวัด

3076. พระพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงปู่สุข ออกวัดชิโนรสฯ, วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2512

3077. หนุมานหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517-2518 ไม่จำากัดพิมพ์

3078. หนุมานหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม พิมพ์ฐานสูง, พิมพ์หล่อฉีด(หลวงพ่อวิเชียรสร้าง) ปี 2521-2527

3079. เหรียญรุ่นแรก, รุ่นพิเศษหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517-2518

3080. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโหน วัดโพธิ์ย้อย ปี 2529

3081. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง ปี 2534

3082. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเป็น วัดเจริญนิมิต ปี 2517 ไม่จำากัดบล็อค

3083. พระสมเด็จหลังยันต์หลวงพ่อเป็น วัดเจริญนิมิต ปี 2516

3084. พระปิดตาหลวงพ่อเป็น วัดเจริญนิมิต ปี 2513 เนื้อผง

3085. รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อพอก วัดโคน ปี 2513

3086. รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2550

3087. รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก “มหาสิทธิโชค” หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2557

3088. เหรียญรุ่นสร้างกุฏิ หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2547

3089. เหรียญหล่อรุ่นมหาเศรษฐี หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2557

3090. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2560

3091. พญาครุฑรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2560

3092. หนุมานรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2559

3093. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2560

3094. เหรียญรุ่นแรก พระครูสุจิตต์ วัดสุจิตต์ธัมมาราม ปี 2514

3095. พระกริ่งรุ่นแรก “ปวโร” หลวงปู่ไหล วัดอัมพวัน ปี 2549

3096. เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่ออาจ วัดทุ่งโพธิ์ ปี 2564

3097. รูปหล่อรุ่นแรก (หลังค่อม) อายุ 114 ปี หลวงปู่อิง วัดโคกทม ปี 2542

3098. รูปหล่อเนื้อผง “เจริญลอย” อายุ 114 ปี หลวงปู่อิง วัดโคกทม ปี 2542

3099. รูปหล่อโบราณเบ้าทุบ อายุ 115 ปี หลวงปู่อิง วัดโคกทม ปี2543 เนื้อนวะ, ชนวนล้วน

3100. รูปหล่อรุ่นผ้าป่าโชติโญ หลวงปู่อิง วัดโคกทม ปี 2543

3101. เหรียญรุ่นแรก อายุ 115 ปี หลวงปู่อิง วัดโคกทม หลังท้าวเวสสุวรรณ ปี 2543 ไม่จำากัดบล็อกและเนื้อ

3102. เหรียญเจ้าสัวห่มคลุมหลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2559 เนื้อทองคำา,เงินหน้ากากทองคำา,เงินลงยา,เงิน,นวะหน้ากากทองคำา

3103. เหรียญเจ้าสัวห่มคลุมหลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2559 เนื้อนวะ,ปีกเครื่องบิน,ฝาบาตร,ทองแดงประกายรุ้ง,ทองแดงผิวไฟ

3104. เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2559

3105. เหรียญเม็ดแตง รุ่นรวยมหาเศรษฐี หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2559

3106. รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2550

3107. พระผงนั่งตั่ง รุ่นเมียนชัยมงคล หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2559
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โต๊ะที่ 88  พระคณาจารย์ จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3108. เหรียญหลวงปู่ดูลย์เก้าเหลี่ยม ปี 2518 ไม่จำากัดบล็อก

3109. เหรียญหลวงปู่ดูลย์ รุ่นกายทิพย์ ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวเดิม

3110. เหรียญหลวงปู่ดูลย์ รุ่นกายทิพย์ ปี 2521 เนื้อทองแดงลงยาห้าสี, ลงยาสีเดียว, กะไหล่ทอง

3111. พระผงรูปเหมือน หลวงปู่ดูลย์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

3112. รูปหล่อเหมือนหลวงปู่ดูลย์ รุ่นก้นช้าง ปี 2525 ไม่จำากัดเนื้อ

3113. เหรียญหลวงปู่ดูลย์ 8 รอบ ปี 2526 ไม่จำากัดเนื้อ

3114. พระกริ่งพระพุทธปริตร ไม่จำากัดเนื้อ

3115. พระชัยวัฒน์พุทธปริตร ไม่จำากัดเนื้อ

3116. เหรียญพระพุทธปริตร ไม่จำากัดเนื้อ

3117. สมเด็จจอมสุรินทร์หลังปราสาท สมเด็จสุรินทร์หลังช้าง ปี 2513 ไม่จำากัดเนื้อ

3118. เหรียญเสมาขุดสระหลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3119. เหรียญซุ้มกอ หลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3120. เหรียญหยดน้ำาพุฒซ้อนเสาร์ห้า หลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3121. เหรียญพรหมบุตร หลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3122. เหรียญสมเด็จมหาปรารถนา หลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3123. รูปหล่อโบราณเซยิด 80 รุ่นแรก หลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ        

3124. รูปเหมือนปั๊ม หลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ        

3125. เหรียญหลวงปู่หงษ์แจกทาน 7 รอบ ปี 2544 ไม่จำากัดเนื้อ

3126. เหรียญหลวงปู่หงษ์ยอดฉัตรพุทธเหนือพรหม 80 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

3127. เหรียญหลวงปู่หงษ์บาตรน้ำามนต์ฉลองชัย ปี 2541 ไม่จำากัดเนี้อ

3128. เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ รุ่นแรกฉลองมงคล 84 ไม่จำากัดเนื้อ

3129. พระกริ่งแซยิด 80 หลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3130. พระกริ่งรวยมหาเศรษฐีหลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ        

3131. พระกริ่งชัยวรมันโปร่งฟ้าหลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ        

3132. พระกริ่งเพชรสุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

3133. พระชัยเพชรกลับฉลองชัย ไม่จำากัดเนื้อ

3134. พระชัยเพชรสุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

3135. พระนาคปรกฟักทองหลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ        

3136. พระปิดตารวยหลังรูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ ไม่จำากัดเนื้อ        

3137. พระขุนแผนชัยวรมัน ไม่จำากัดเนื้อ

3138. พระขุนแผนบายน ไม่จำากัดเนื้อ

3139. พระขุนแผนเพชรสุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

3140. พระผงสมเด็จมหาปรารถนา

3141. พระผงซุ้มกอ รุ่นฉลองชัย

3142. พระผงสมเด็จ รุ่นฉลองชัย
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โต๊ะที่ 89  หลวงพ่ออิฏฐ์  วัดจุฬามณี  จังหวัดสมุทรสงคราม ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (38  รายการ)

3143. พระกริ่งเวฬุวัน เนื้อนวโลหะ ปี 2542
3144. เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออิฏฐ์ รุ่นแรก ทรงเสมา ปี 2548
3145. เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออิฏฐ์ รุ่นแรก ทรงลูกท้อ ปี 2548
3146. เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออิฏฐ์ ทรงเสมา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2552
3147. เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออิฏฐ์ แซยิด อายุครบ 60 ปี หวงเชื่อม ปี 2552
3148. เหรียญทรงจำาปี รูปเหมือนหลวงพ่ออิฏฐ์ (เต็มองค์) รุ่นเจริญพร ปี 2562
3149. ล็อกเกตรูปเหมือนหลวงพ่ออิฏฐ์ ไม่จำากัดแบบ
3150. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก (นั่งบัว) ปี 2532
3151. รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก ทรงเข่าย่อ ปี 2532
3152. รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก ทรงเข่าตรง ปี 2532
3153. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ทรงใบมะขาม รุ่นแรก
3154. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่น 2 (พระเหนือพรหม) ปี 2536
3155. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ทรงเสมาคว่ำา ปี 2537
3156. เหรียญนาจา ปี 2537
3157. เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว ปี 2539
3158. รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ ปี 2540
3159. เหรียญเหล็ง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2540
3160. เหรียญมหาเทวบรมครู ปี 2541
3161. เหรียญเทวบดี (เก้าเศียร) ปี 2542
3162. เหรียญหนุมานเชิญธง (มหาปราบ) ปี 2542
3163. เหรียญหล่อนางกวัก ปี 2542
3164. เหรียญพัดจีน (โป๊ยเซียน) ปี 2542
3165. รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ ปี 2545
3166. เหรียญท้าวเวสสุวรรณทรงจำาปี ปี 2545 ไม่จำากัดเนื้อ
3167. เหรียญก้นช้าง รุ่นแรก ปี 2548
3168. เหรียญท้าวเวสสุวรรณทรงจำาปี พิมพ์เล็ก ปี 2552
3169. เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณทรงจำาปี ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ
3170. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นบูรณะอุโบสถ ปี 2558
3171. เหรียญรุ่นห่วงเชื่อม รุ่น 1 แซยิด 60 หลวงพ่ออิฏฐ์ ปี 2559
3172. เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออิฏฐ์ รุ่นรัตนมงคล ปี 2560
3173. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์นคร ปี 2561
3174. เหรียญท้าวเวสสุวรรณทรงจำาปี หน้าเทพ ปี 2561
3175. เหรียญท้าวเวสสุวรรณทรงจำาปี วัดจุฬามณี ปี 2562 (ถวายวัดสันป่าข่อย จ.เชียงใหม่)
3176. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นรับขวัญศิษย์ ปี 2562 พิมพ์ใหญ่
3177. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นรับขวัญศิษย์ ปี 2562 พิมพ์เล็ก
3178. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นปลดหนี้ ปี 2563
3179. เหรียญโชคดี รุ่นแรก ปี 2563
3180. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นพุทธศิลป์ ทรงจำาปี 2563
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โต๊ะที่ 90  ท้าวเวสสุวรรณพุทธศิลป์ทรงจำาปี วัดจุฬามณี และรุ่นราชาเพิ่มทรัพย์ วัดมหาธาตุ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (36 รายการ)

3181. เนื้อเงินบริสุทธิ์ พิมพ์ใหญ่

3182. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำา องค์เงินบริสุทธิ์ พิมพ์ใหญ่

3183. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำา พิมพ์ใหญ่

3184. เนื้อขันลงหินอาบทองคำา พิมพ์ใหญ่

3185. เนื้อชนวนชุบน้ำาเงิน องค์กะไหล่ทอง พิมพ์ใหญ่

3186. เนื้อชนวนชุบแบล็คโรเดียมลายเงิน พิมพ์ใหญ่

3187. เนื้อชนวนอาบกะไหล่ทอง พิมพ์ใหญ่

3188. เนื้อสัมฤทธิ์ องค์ทองเหลือง พิมพ์ใหญ่

3189. เนื้อชนวนซาตินเงินองค์กาหลั่ยทอง พิมพ์ใหญ่

3190. เนื้อชนวนซาตินทองแดงองค์กะไหล่เงิน พิมพ์ใหญ่

3191. เนื้อชนวนอาบทองลงยาสี ยอดนิยม พิมพ์ใหญ่

3192. เนื้อชนวนซาตินเงิน พิมพ์ใหญ่

3193. เนื้อชนวนซาตินทองแดง พิมพ์ใหญ่

3194. เนื้อชนวนซาตินทองเหลือง พิมพ์ใหญ่

3195. เนื้อทองแดงรมดำามันปู พิมพ์ใหญ่

3196. แยกชุดกรรมการ ทุกเนื้อ พิมพ์ใหญ่

3197. เนื้อเงินบริสุทธิ์ พิมพ์เล็ก

3198. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำา องค์เงินบริสุทธิ์ พิมพ์เล็ก

3199. เนื้อขันลงหินอาบทองคำา พิมพ์เล็ก

3200. เนื้อชนวนชุบน้ำาเงิน องค์กาหลั่ยทอง พิมพ์เล็ก

3201. เนื้อชนวนชุบแบล็คโรเดียมลายเงิน พิมพ์เล็ก

3202. เนื้อชนวนอาบกะไหล่ทอง พิมพ์เล็ก

3203. เนื้อสัมฤทธิ์ องค์ทองเหลือง พิมพ์เล็ก

3204. เนื้อชนวนซาตินเงินองค์กาหลั่ยทอง พิมพ์เล็ก

3205. เนื้อชนวนซาตินทองแดงองค์กะไหล่เงิน พิมพ์เล็ก

3206. เนื้อชนวนอาบทองลงยาสี ยอดนิยม พิมพ์เล็ก

3207. แยกชุดกรรมการ ทุกเนื้อ พิมพ์เล็ก

3208. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงจำาปีพุทธศิลป์ เนื้อเงิน

3209. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงจำาปีพุทธศิลป์ แยกชุดกรรมการ

3210. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงจำาปีพุทธศิลป์ เนื้อมหาชนวนกะไหล่ทองลงยาแดงทรงเครื่อง

3211. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงจำาปีพุทธศิลป์ เนื้อนวโลหะดำาองค์ชุบทอง

3212. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงจำาปีพุทธศิลป์ เนื้อชุบพริ้งค์โกลด์

3213. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงข้าวหลามตัด เนื้อเงินลงยาแดงองค์ลงยาทรงเครื่อง

3214. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงข้าวหลามตัด เนื้อเงิน

3215. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงข้าวหลามตัด เนื้อนวโลหะพรายเงิน

3216. ราชาเพิ่มทรัพย์ ทรงข้าวหลามตัด เนื้อมหาชนวนรวมมวลสาร
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โต๊ะที่ 91  พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (36 รายการ)

3217. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก ปี 2506 

3218. เหรียญปั๊ม รุ่นสอง ปี 2507 บล็อกบาง ไม่จำากัดเนื้อ

3219. เหรียญปั๊ม รุ่นสอง ปี 2507 บล็อกหนา

3220. เหรียญปั๊ม รุ่นสี่ยอด ปี 2514 ไม่จำากัดเนื้อ

3221. เหรียญปั๊ม รุ่นสรงน้ำา ปี 2515 ไม่จำากัดเนื้อ

3222. เหรียญปั๊ม รุ่นลายเซ็น ปี 2516 ไม่จำากัดเนื้อ

3223. เหรียญปั๊ม รุ่นทับตะกรุด ปี 2517 ไม่จำากัดเนื้อ

3224. เหรียญปั๊ม รุ่นพัดยศ ปี 2517

3225. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2517 บล็อก เอ ไม่จำากัดเนื้อ

3226. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2517 บล็อก บี

3227. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2517 บล็อก ซี

3228. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2517 ออกวัดศาลาครืน  ไม่จำากัดเนื้อ

3229. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือหมอบ ปี 2519 

3230. เหรียญเสือคู่ ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ

3231. เหรียญเสือเดี่ยว ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ

3232. เหรียญเสือคำาราม ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ

3233. เหรียญบัวเล็ก ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ

3234. เหรียญเสือเผ่นน้อย ปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ

3235. เหรียญสแตมป์ ปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ

3236. เหรียญแอปเปิ้ล ปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ

3237. เหรียญปั๊ม รุ่นธนาคารศรีนคร ปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ

3238. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือกลับ ออกวัดรวก ปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ

3239. เหรียญเสือเผ่น ปี 2521

3240. เหรียญปั๊มรูปหยดน้ำา ปี 2522 ไม่จำากัดเนื้อ

3241. เหรียญปั๊มเมืองทอง ปี 2522

3242. เหรียญบัวใหญ่ ปี 2522 ไม่จำากัดเนื้อ

3243. เหรียญเสือเผ่น ปี 2523

3244. เหรียญโรงเหล็ก ปี 2524

3245. เหรียญหันข้าง ปี 2525 ไม่จำากัดเนื้อ

3246. เหรียญรุ่นสุดท้าย ปี 2526 ไม่จำากัดเนื้อ

3247. ล็อกเกตรวมทุกรุ่น ( ทันหลวงพ่อสุด )

3248. รูปหล่อไม่จำากัดรุ่น

3249. รูปเหมือนพลอย รูปหยดน้ำา 

3250. รูปเหมือนพลอย รูปไข่ 

3251. พระผงสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่นแรก 

3252. พระผงสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่นสอง
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โต๊ะที่ 92  พระหลวงพ่อเขียน จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (36 รายการ)

3253. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงใหญ่ ไม่จำากัดพิมพ์

3254. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงเล็ก ไม่จำากัดพิมพ์

3255. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดวังตะกู

3256. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดท่าหอย

3257. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก วัดสำานักขุนเณร

3258. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน  พิมพ์ค่อมเล็ก วัดพร้าว

3259. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่นเถ้าแก่หอเตี๊ยะ

3260. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันเถาว์ สร้างโรงเรียน

3261. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันเถาว์ สร้างศาลา

3262. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันวิรัตน์ เนื้อเงิน พิมพ์ไม่แต่ง

3263. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันวิรัตน์ เนื้อเงิน พิมพ์แต่ง

3264. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่น ส.5 ไม่จำากัดเนื้อ

3265. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่น ข.5 ไม่จำากัดเนื้อ

3266. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

3267. พระรูปหล่อกริ่งประทานพร หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี

3268. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน รุ่นฐานหนังสือ ไม่จำากัดเนื้อ

3269. พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี

3270. พระผงเทียนชัย หลวงพ่อเขียน พิมพ์หลวงพ่อเงิน ปี 2503

3271. เหรียญหลวงพ่อเขียน หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์

3272. เหรียญสองเกจิ หลวงพ่อเขียน – หลวงพ่อทบ

3273. เหรียญอาร์ม หลวงพ่อเขียน วัดวังสำาโรง

3274. เหรียญหลวงพ่อเขียน รูปไข่สระเอขีดยาว

3275. เหรียญหลวงพ่อเขียน กงจักรหลังยันต์

3276. เหรียญหลวงพ่อเขียน ใบตำาลึง

3277. เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกวัด ไม่จำากัดเนื้อ

3278. เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกบ้าน ไม่จำากัดเนื้อ

3279. เหรียญกลมเสาร์ห้า หลวงพ่อเขียน

3280. เหรียญหลวงพ่อเขียนเสมาใหญ่ นั่งเต็มองค์ รุ่น 100 ปี

3281. เหรียญหลวงพ่อเขียนเสมาเล็ก วัดชัยมงคล

3282. เหรียญหลวงพ่อเขียน ใบโพธิ์เล็ก วัดชัยมงคล

3283. เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2505

3284. เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2506

3285. เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2507

3286. เหรียญหลวงพ่อเขียน หลังหลวงปู่ศุข ปี 2507

3287. แหวนหลวงพ่อเขียน ไม่เกินปี 2507 ไม่จำากัดรุ่น

3288. รูปถ่ายหลวงพ่อเขียน ล็อกเกตหลวงพ่อเขียน ไม่จำากัดรุ่น
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โต๊ะที่ 93  พระจังหวัดสิงห์บุรี ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3289. เหรียญใบโพธิ์ รุ่นแรก หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505

3290. รูปหล่อรุ่นแรกอุดกริ่ง เนื้อนวะ หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2517

3291. เหรียญรุ่นจงเจริญ (สายสิญจน์ใหม่) หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ไม่จำากัดเนื้อ, พิมพ์ ปี 2518

3292. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพูล วัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อทองแดง ปี 2493

3293. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทรัพย์ วัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2505

3294. พระเนื้อดินผสมผงใบลาน หลวงพ่อทรัพย์ วัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี ไม่จำากัดพิมพ์

3295. รวมเครื่องราง หลวงตาเขียน วัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี

3296. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแม้น วัดเสาธงทอง จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2502

3297. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่โต๊ะ วัดกำาแพง ปี 2525

3298. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โต๊ะ วัดกำาแพง ปี 2514

3299. เหรียญรุ่นสอง หลวงปู่โต๊ะ วัดกำาแพง ปี 2519

3300. เหรียญรุ่นแรก พระครูธรรมรัตสุนทร (ล.พ.ช่วง) วัดแหลมคาง เนื้อทองแดง

3301. รูปถ่ายพัดยศ ขาวดำา พระครูธรรมรัตสุนทร (ล.พ.ช่วง) วัดแหลมคาง เลี่ยมเดิมจากวัด

3302. รูปถ่ายหลวงพ่อฟุ้ง วัดสะเดา หลังตะกรุด 3K

3303. สมเด็จรุ่นแรก หลวงพ่อฟุ้ง วัดสะเดา ไม่จำากัดเนื้อ

3304. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2514

3305. เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2521 ไม่จำากัดพิมพ์

3306. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ปั๊มอ้วน หลวงพ่อฉาบ  วัดศรีสาคร เนื้อนวโลหะ

3307. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ปั๊มอ้วน หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร เนื้อทองเหลือง

3308. รูปเหมือนปั๊มรุ่น 9 มงคล หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร เนื้ออัลปาก้า

3309. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแป้น วัดกระทุ่มปี่ ปี 2504 ไม่จำากัดเนื้อ

3310. รูปหล่อ ภัททโก ป. หลวงพ่อแป้น วัดกระทุ่มปี่ (รมดำา และไม่รมดำา)

3311. เหรียญรุ่นแรก รุ่นฆราวาส ตาใบ พรมวงษ์ วัดตึกราชา ปี 2530

3312. พระปิดตารุ่นแรก ละความโกรธ หลวงพ่อบุญชู วัดหัวว่าว

3313. พระปิดตารุ่นสอง หลวงพ่อบุญชู วัดหัวว่าว ไม่จำากัดเนื้อ

3314. เหรียญกลม รุ่นแรก หลวงปู่บุดดา ถาวโร ออกสำานักสงฆ์สองพี่น้อง ปี 2518

3315. เหรียญรูปไข่ รุ่นกฐินสามัคคี หลวงปู่บุดดา ถาวโร ออกสำานักสงฆ์สองพี่น้อง ปี 2518

3316. เหรียญรูปไข่ รุ่นบัวข้าง ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่บุดดา ถาวโร รุ่น ร.ศ.209 ปี 2531

3317. พระรูปหล่อ เนื้อโลหะ หลวงปู่บุดดา ถาวโร รุ่น ร.ศ.209 ปี 2533 ไม่จำากัดเนื้อ

3318. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวัดพระนอนจักรสิงห์ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2485 เนื้อทองแดง

3319. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ ไม่จำากัดเนื้อ

3320. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเชน วัดสิงห์

3321. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์

3322. รูปถ่ายไม่จำากัดฟิล์ม ขนาดคล้องคอ หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ ทันยุค

3323. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่มา วัดสาธุการาม จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2482
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3324. หนุมานแกะ รุ่น 1 ไม่จำากัดเนื้อ ศิลป์มาตรฐานวัด ขนาดมาตรฐาน

3325. หนุมานแกะ รุ่น 2 เนื้องา พิมพ์หน้ากระบี่ ศิลป์มาตรฐานวัด ขนาดมาตรฐาน

3326. หนุมานแกะ รุ่น 2 เนื้อไม้รากพุดซ้อน พิมพ์หน้ากระบี่ ศิลป์มาตรฐานวัด ขนาดมาตรฐาน

3327. หนุมานแกะ รุ่น 2 เนื้อไม้รากพุดซ้อน พิมพ์หน้าโขน ศิลป์มาตรฐานวัด ขนาดมาตรฐาน

3328. หนุมานแกะ รุ่น 3 เนื้องา พิมพ์หน้าโขน ศิลป์มาตรฐานวัด ขนาดมาตรฐาน

3329. หนุมานแกะ รุ่น 3 เนื้อไม้รากพุดซ้อน พิมพ์หน้ากระบี่-หน้าโขน ศิลป์มาตรฐานวัด ขนาดมาตรฐาน

3330. หนุมานแกะ รุ่น 4 เนื้องา ศิลป์มาตรฐานวัด ขนาดมาตรฐาน

3331. หนุมานแกะ รุ่น 4 เนื้อไม้รากพุดซ้อน ศิลป์มาตรฐานวัด ขนาดมาตรฐาน

3332. เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2535 พิมพ์กลมใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ

3333. เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2535 พิมพ์กลมเล็ก ไม่จำากัดเนื้อ

3334. เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

3335. เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2539 เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน

3336. เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2539 เนื้อนวะ, เนื้อทองแดง

3337. เหรียญหนุมานกลม รุ่นสร้างเขื่อน ปี 2547 ไม่จำากัดเนื้อ

3338. พระกริ่งยอดขุนพล รุ่นแรก หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3339. พระกริ่ง สฏฐีมงคล (ฟ้าผ่า) หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

3340. เสือ สิงห์ ไม้พะยูงแกะ รุ่นแรก หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 

3341. สิงห์ทรงเครื่อง งาแกะ รุ่นแรก หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์

3342. เสือพยัคฆามหาอำานาจ เนื้องา รุ่น 2 หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์

3343. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์พัดยศ หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2556

3344. เหรียญกลมใหญ่ (เหรียญบาตรน้ำามนต์) หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์

3345. พระปิดตา เนื้องา, ไม้ รุ่นแรก หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์

3346. เหรียญจำาปีท้าวเวสสุวรรณ รุ่นปลอดภัย หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน

3347. เหรียญจำาปีท้าวเวสสุวรรณ รุ่นปลอดภัย หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เนื้อกะไหล่ทอง, เนื้อทองแดง

3348. เหรียญหนุมาน รุ่นมงคลชนะศึก หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เนื้อทองคำา, เงิน (กรรมการ)

3349. เหรียญหนุมาน รุ่นมงคลชนะศึก หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เนื้อนวะ, ทองแดง

3350. ล็อกเกตหลังหนุมานเชิญธง รุ่นแรก หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เนื้อทองคำา, เงิน, ฝาบาตร

3351. ล็อกเกตหลังหนุมานเชิญธง รุ่นแรก หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เนื้อทองแดง

3352. ตะกรุดมงคลโสฬส เป่าแล่น หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ขนาด 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว

3353. ตะกรุดมงคลโสฬส หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ขนาด 4 นิ้ว และ 5 นิ้ว

3354. กะลาตาเดียวแกะพระราหู หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ปี 2537

3355. แพะแกะ รุ่นแรก รุ่นรับโชค หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 

3356. เหรียญพรหมสี่หน้าโภคทรัพย์ รุ่นจตุบารมีธรรม หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3357. พระกริ่ง รุ่นมงคลเศรษฐี หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3358. เหรียญหล่อ พญาเต่าเรือน รุ่นโสฬสมงคลบารมี หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่จำากัดเนื้อ

โต๊ะที่ 94  พระหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)
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โต๊ะที่ 95  พระหลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตฺโต วัดเวฬุวันธรรมวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3359. พระผงดวงเศรษฐี อุดมทรัพย์ รุ่นกูทำาเอง เนื้อชานหมาก ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3360. เหรียญตลับสีผึ้ง มหานิยมเศรษฐีอุดมทรัพย์ ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3361. พระปิดตา พระขุนแผนพระสมเด็จมวลสารกูทำาเอง มงคลกฐิน ปี 2563

3362. แหวนหลวงปู่อุดมทรัพย์ รุ่นแรก บังเกิดทรัพย์ ปี 2563

3363. เหรียญพญาเงิน พญาทอง ปี 2552 ไม่จำากัดเนื้อ

3364. เหรียญยี่กอฮง รุ่นมหาเศรษฐี อุดมทรัพย์ ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3365. เหรียญมนต์พระกาฬมหาระงับ ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

3366. เหรียญมังกรคู่ ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ

3367. เหรียญพรหมอุดมทรัพย์ ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

3368. เหรียญตอกโค้ด 1 (เลข ๑ ไทย) ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

3369. เหรียญเลข ๑ (ทหารสร้าง) ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

3370. เหรียญหล่อเศรษฐีอุดมทรัพย์ ร.ศ.231 ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ

3371. เหรียญหันข้าง เจ้าสัวอุดมทรัพย์ ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3372. พระปิดตาสารพัดนึก แร่เขาอึมครึม ปี 2563

3373. เหรียญเสมาอุดมทรัพย์ มหาบารมี ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ

3374. เหรียญท้าวเวสสุวรรณมหายันต์พันล้าน รุ่นแรก รวยทันที ปี 2563

3375. พระบูชา อายุ 61 มหาเศรษฐี อุดมทรัพย์ ปี 2563 ไม่จำากัดขนาด

3376. พระผงนั่งตั่งหลวงปู่หมุน (นั่งตั่ง 2) รุ่นบูชาครู ปี 2560

3377. พระขุนแผนพรายปถมัง รุ่นบูชาครู ปี 2560

3378. เหรียญแซยิด รุ่นกำาเนิดบังเกิดทรัพย์ ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

3379. เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตฺโต วัดเวฬุวันธรรมวิหาร ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3380. สมเด็จหล่อหลังรูปเหมือน รุ่นเหนือดวง ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ

3381. เหรียญเสมาหน้าหนุ่ม (ออกวัดป่าโคกกลาง) ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3382. เหรียญบัวข้างหน้าหนุ่ม ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3383. รูปหล่อเบ้าทุบเสาร์ 5 ปี 2563 ออกวัดป่าโคกกลาง

3384. เหรียญบัวข้างหน้าหนุ่ม ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3385. เหรียญหมุนเงินหมุนทอง ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

3386. เหรียญมหานิยมเศรษฐีอุดมทรัพย์ (แจกทาน) ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3387. เหรียญเสมาเลื่อนฐานะ ปี 2563 ไม่จำากัดเนื้อ

3388. เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

3389. ล็อกเกตฝังโยนี ปี 2563 

3390. พระผงขุนแผน ด้านหลังติดเหรียญเม็ดกระดุม รุ่นให้รวยทรัพย์ ปี 2563

3391. รูปหล่อหลวงปู่หมุน เนื้อผง รุ่นหมุนเงินเข้า ปี 2562

3392. ลูกอมเนื้อชานหมาก ฝัง 11 รุม 1 และฝังตะกรุด

3393. พระผงขุนแผน รุ่นอุดมทรัพย์ ปี 2562
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โต๊ะที่ 96  พระหลวงปู่แสน ปสนฺโน - หลวงพ่อสว่าง ปัญญาทีโป จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (38 รายการ)

3394. พระสมเด็จ รุ่นแรก มหามงคล 9 รอบ หลังลายเซ็น เนื้อผง ไม่ฝังตะกรุด ปี 2559
3395. พระกริ่งรุ่นชนะจน เสาร์ 5 พระกริ่งเจ้าสัว 888 ปี 2559-2560
3396. เหรียญโต๊ะหมู่ รุ่นมหาลาภ เสาร์ 5 เหรียญหล่อรุ่นแสนรวย ร.ศ.235 ปี 2559
3397. พระผงรูปเหมือนโต๊ะหมู่ รุ่นมหาลาภ เสาร์ 5 พระผงรุ่นเงินไหลมา ปี 2559
3398. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นเมตตา เสาร์ 5 เสมารุ่นแสนนิยม ปี 2559
3399. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นชนะจน เสาร์ 5 เสมารุ่นแสนสุข อายุ 109 ปี 2559
3400. ล็อกเกต รุ่นชนะจน เสาร์ 5 ปี 2559
3401. พระปิดตา รุ่นมหาลาภ เนื้อเงินชินบัญชร เมฆพัด เมฆสิทธิ์ ปี 2559
3402. พระปิดตา รุ่นมหาลาภ รวมเนื้อ ยกเว้นรายการแรก ปี 2559
3403. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นเจ้าสัวแสนล้าน ไตรมาส 9 รอบ ปี 2559
3404. เหรียญเสมารุ่นรวยทันใจ เสมาหัวเสือรุ่นเจ้าสัวแสนล้าน ปี 2559-2560
3405. เหรียญเสมารุ่นมหาสมปรารถนา รวมเนื้อ ยกเว้นหน้ากากทองคำา ขอบทองคำา ปี 2559
3406. เหรียญเม็ดแตง รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559
3407. พระรูปหล่อเหมือน รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559
3408. หนุมาน รุ่นแสนเฮง เนื้อเงิน, นวะ, ทองแดง ก้นอุดผง ปี 2559
3409. พระกริ่ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ปี 2560
3410. เหรียญเสมา รุ่นแสนเรียกทรัพย์ ปี 2561
3411. เหรียญเสมา รุ่นแสนรวยทรัพย์ ปี 2561
3412. เหรียญเสมาพญานาคคู่นั่งเต็มองค์ รุ่นแสนเมตตา ปี 2561
3413. เหรียญเสมาหัวมังกรคู่นั่งเต็มองค์ รุ่นโชคดี ปี 2561
3414. พระขุนแผน รุ่นประสพโชค เนื้อผง ปี 2560
3415. กุมารทอง รุ่นประสพโชค เนื้อผง ปี 2560
3416. พระผงสมเด็จปรกโพธิ์ 9 หลังพัดยศ ปี 2562
3417. เหรียญนั่งพาน รุ่นแสนพันล้าน ปี 2562
3418. พระปิดตา รุ่น 9 แสนมงคล เนื้อโลหะ ปี 2562
3419. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อมหาชนวนก้นเงิน นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก
3420. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก
3421. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อนวะ นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก
3422. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อชนวนแร่เกาะล้าน ก้นเงิน นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก 
3423. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ก้นทองแดง นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก 
3424. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ก้นเงิน นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก
3425. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อเหล็กน้ำาพี้ เกศทองคำา นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก 
3426. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อเหล็กน้ำาพี้ เกศเงิน นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก
3427. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อเงินก้นเงิน เกศทองคำา นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก 
3428. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อนวะอุดผงมวลสาร หลวงปู่แสน หลวงปู่หมุน หลวงปู่ทิม หลวงพ่อสว่าง
3429. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร เนื้อชนวนอุดผงมวลสาร (กรรมการ&ผู้ช่วยงาน) หลวงพ่อสว่าง
3430. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร ช่อกะไหล่ทอง นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก
3431. พระกริ่งปัญญาทีโป รุ่นชินบัญชร ช่อกะไหล่เงิน นำาฤกษ์ หลวงพ่อสว่าง วัดบ้านหนองจิก
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โต๊ะที่ 97  พระครูบากฤษณะ อินทวัณโณ จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3432. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อผงน้ำามัน ยุควัดป่ามหาวัน

3433. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อผงว่าน รุ่นแรก ยุควัดป่ามหาวัน

3434. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อผงเด้ง ยุควัดป่ามหาวัน

3435. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อพิกุล รุ่นแรก ยุควัดป่ามหาวัน

3436. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อสังขยา ยุควัดป่ามหาวัน

3437. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อขาว รุ่นแรก ยุควัดป่ามหาวัน 

3438. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อโม่งดำา รุ่นแรก ยุควัดป่ามหาวัน

3439. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ รุ่นเทียนระเบิด ยุควัดป่ามหาวัน

3440. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อว่านรวม ยุควัดป่ามหาวัน

3441. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อโม่งดำา 2 ยุควัดป่ามหาวัน

3442. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ เนื้อผงพุทธคุณ หลังพลอยน้ำาค้าง ยุควัดป่ามหาวัน

3443. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ หลังพระนารายณ์รุ่นแรก ฃ, หลังพลอย 5 เม็ด, หลังพระธาตุ ยุควัดป่ามหาวัน

3444. เทพจำาแลงภมร บล็อกบี แบบมีตะกรุดและไม่มีตะกรุด ไม่จำากัดเนื้อ ยุควัดป่ามหาวัน

3445. เทพจำาแลงภมร บล็อกบี รุ่นนักข่าว ตะกรุดทองคำา, ตะกรุดเงิน ยุคเวฬุวัน

3446. เทพจำาแลงภมร บล็อกบี รุ่นเนเวอร์ดาย ตะกรุดทองคำา, ตะกรุดเงิน ยุคเวฬุวัน

3447. เทพจำาแลงภมร บล็อกบี แบบมีตะกรุด และไม่มีตะกรุด ไม่จำากัดเนื้อ ยุคเวฬุวัน

3448. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ แบบมีตะกรุด และไม่มีตะกรุด ไม่จำากัดเนื้อ ยุคเวฬุวัน

3449. เทพจำาแลงภมร พิมพ์กลาง รุ่นเทพปักษา แบบมีตะกรุดและไม่มี ยุคเวฬุวัน

3450. เรือสำาเภา แบบมีตะกรุดและไม่มีตะกรุด ไม่จำากัดเนื้อ ยุคเวฬุวัน

3451. กุมารเทพ ไม่จำากัดพิมพ์ ยุควัดป่ามหาวัน 

3452. เทพสาริกาบล็อกหางเกี้ยว พิมพ์ใหญ่ เนื้อรังนก รุ่นแรก ยุควัดป่ามหาวัน

3453. เทพสาริกาบล็อกหางเกี้ยว พิมพ์ใหญ่ เนื้อแมงมุมดำา ยุควัดป่ามหาวัน

3454. เทพสาริกาบล็อกหางเกี้ยว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงน้ำามัน แบบฝังพลอยและไม่ฝัง ไม่จำากัดเนื้อ ยุควัดป่ามหาวัน

3455. เทพสาริกาบล็อกหางเกี้ยว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ (ผสมผงอัฐิธาตุ) ยุควัดป่ามหาวัน

3456. เทพสาริกาบล็อกหางเกี้ยว พิมพ์ใหญ่ เนื้อรังนก รุ่น 2 ยุควัดป่ามหาวัน 

3457. เทพสาริกาบล็อกหางเกี้ยว พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ ยุควัดป่ามหาวัน

3458. เทพสาริกาบล็อกหางแยก พิมพ์ใหญ่และเล็ก ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ ยุควัดป่ามหาวัน

3459. เทพสาริกา พิมพ์ไพ่ตอง ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์ ยุควัดป่ามหาวัน

3460. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ รุ่นบารมี 61 เนื้อโม่งดำา ทุกแบบ

3461. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ รุ่นบารมี 61 เนื้อพิกุล และเนื้อดินโป่งทุกแบบ 

3462. เทพจำาแลงภมร บล็อกบี รุ่น 16 ปี ทุกเนื้อ ทุกแบบ

3463. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ รุ่นเนเวอร์ดาย มหาเมตตา ทุกแบบทุกเนื้อ ยุคอาศรมสถาน

3464. เทพจำาแลงภมร บล็อกเอ รุ่นวันเกิดครูบา หลังเทพเจ้ากวนอู ยุคอาศรมสถาน

3465. เทพจำาแลงภมร พิมพ์กลาง รุ่นมหาเทพประสิทธิพร ทุกแบบ ยุคอาศรมสถาน

3466. เทพจำาแลงภมร พิมพ์เล็ก รุ่นมหาเมตตา จันทคราส ทุกแบบ ยุคอาศรมสถาน
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โต๊ะที่ 98  พระอาจารย์ตี๋เล็ก ปัญญาสาโร วัดเขาสุนะโม จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3467. เหรียญรุ่นชนะชัย พ.ศ. 2554 ไม่จำากัดเนื้อและไม่จำากัดแบบ

3468. เหรียญรุ่นชนะชัย พ.ศ. 2554 เนื้อเงิน ไม่จำากัดแบบ

3469. เหรียญรุ่นชนะชัย พ.ศ. 2554 เนื้อนวโลหะ ไม่จำากัดแบบ

3470. เหรียญรุ่นชนะชัย พ.ศ. 2554 เนื้อทองทิพย์, เนื้อทองแดง ไม่จำากัดแบบ

3471. พระกริ่งชัยมงคล (รุ่นแรก) พ.ศ. 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

3472. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก พ.ศ. 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

3473. เหรียญชัยมงคล พ.ค. 2556 หลังเรียบ ไม่จำากัดเนื้อ

3474. เหรียญชัยมงคล พ.ศ. 2556 หลังยันต์ ไม่จำากัดเนื้อ

3475. เหรียญชัยมงคลพิมพ์โล่เล็ก (เหรียญเต่า) พ.ศ. 2556 ไม่จำากัดเนื้อและไม่จำากัดแบบ

3476. เหรียญโสฬสมหามงคล พ.ศ. 2559 ลงยาสีนำ้าเงิน-แดง ไม่จำากัดเนื้อและไม่จำากัดแบบ

3477. เหรียญโสฬสมหามงคล พ.ศ. 2559 ลงยาสีแดง-เชียว ไม่จำากัดเนื้อและไม่จำากัดแบบ

3478. เหรียญโสฬสมหามงคล พ.ศ. 2559 ไม่จำากัดเนื้อและไม่จำากัดแบบ

3479. พระปิดตารุ่นโสฬสมหามงคล พ.ศ. 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

3480. พระปิดตารุ่นเมตตามหาลาภ 59 เนื้อไม้อินเดีย 800 ปี ปิดฐานขอบทองคำาหรือแผ่นทองคำา

3481. พระปิดตารุ่นเมตตามหาลาภ 59 เนื้อไม้ชนะชัย ปิดฐานขอบเงินหรือแผ่นเงิน

3482. พระปิดตารุ่นเมตตามหาลาภ 59 เนื้อไม้เลือดมังกร ปิดฐานขอบนวโลหะหรือแผ่นนวโลหะ

3483. พระปิดตารุ่นเมตตามหาลาภ 59 เนื้อไม้งิ้วดำา ปิดฐานขอบฝาบาตรหรือแผ่นฝาบาตร

3484. พระปิดดารุ่นเมตตามหาลาภ 59 เนื้อไม้งิ้วดำา ปิดฐานขอบทองแดงหรือแผ่นทองแดง

3485. ตะกรุดเรียกทรัพย์ พ.ศ. 2557 ไม่จำากัดเนื้อ

3486. เหรียญชนะชัย 2 พ.ศ. 2561 เนื้อเงินไม่จำากัดแบบ

3487. เหรียญชนะชัย 2 พ.ศ. 2561 เนื้อนวโลหะ ไม่จำากัดแบบ

3488. เหรียญชนะชัย 2 พ.ศ. 2561 ไม่จำากัดเนื้อและไม่จำากัดแบบ

3489. หนุมานชนะจน งาช้างแกะมือ พ. ศ. 2561

3490. พระสมเด็จรุ่นสมปรารถนา เนื้องาช้างแกะ พ.ศ. 2563

3491. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อทองคำาไม่จำากัดแบบ

3492. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อเงินหลังเรียบ ไม่ตัดปีก หน้ากากทองคำา ตอกโค้ด ๙ 9 ตัว จารมือ

3493. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อเงินหลังเรียบ ไม่ตัดปีก ตอกโค้ด ๙ 9 ตัว จารมือ

3494. เหรียญมังกรคู่บารมื พ.ศ. 2561 เนื้อเงินหลังยันต์

3495. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อนวโลหะหลังเรียบไม่ตัดปีก หน้ากากเงิน ตอกโค้ด ๙ 9 ตัว จารมือ

3496. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อนวโลหะหลังเรียบไม่ตัดปีก ตอกโค้ด ๙ 9 ตัว จารมือ

3497. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อนวโลหะ หลังยันต์

3498. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้ออัลปากัาหลังเรียบไม่ตัดปีกหน้ากากฝาบาตร ตอกโค้ด ๙ 9 ตัว จารมือ

3499. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อตะกั่วหลังเรียบไม่ตัดปีกหน้ากากฝาบาตร ตอกโค้ด ๙ 9 ตัว จารมือ

3500. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อชนวนหลังยันต์

3501. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ. 2561 เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ ปีกกว้าง จารมือ หน้าหลัง
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โต๊ะที่ 99  พระหลวงปู่แผ้ว ผลปัญโญ จังหวัดพัทลุง ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3502. เหรียญมังกรคู่ ปี 2564

3503. เหรียญจตุรพิธพรชัย ปี 2565

3504. สมเด็จโนรา ปี 2565

3505. พระลีลาหนังตะลุง ปี 2565

3506. ล็อกเกตเจริญพรมหาลาภ ปี 2565

3507. เหรียญนั่งพาน รวยพันล้าน ปี 2565

3508. เหรียญบูชาครู ปี 2565

3509. เหรียญมหาอุด ปี 2565

3510. พระผงว่านท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก ปี 2565

3511. รูปหล่อมหามงคล ปี 2563

3512. รูปหล่อยืน รุ่นแรก ปี 2564

3513. เศียรปู่ฤๅษี ปี 2559

3514. ล็อกเกตบ่องหลาให้โชค ปี 2563

3515. ล็อกเกตบูชาคุณ ปี 2562

3516. ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563

3517. เหรียญบารมี ปี 2562

3518. รูปหล่อฤๅษีตาไฟ ปี 2563

3519. เหรียญเสมาคุ้มดวง ปี 2564

3520. หุ่นพยนต์ รุ่นรับทรัพย์ ปี 2564

3521. เหรียญสิงห์มหาลาภ ปี 2565

3522. รูปหล่อหลวงพ่อทวด ปี 2563

3523. ตะกรุดนะลือโลก รุ่นแรก ปี 2563

3524. ตะกรุดนะลือโลก รุ่นสอง ปี 2565

3525. มีดหมอบูชาครูแช่ว่านยา ปี 2565

3526. ล็อกเกตหมอชีวก ปี 2564

3527. พระยอดขุนพล เสาร์ 5 ปี 2563

3528. พระขุนแผนพรายคู่ ปี 2564

3529. เหรียญหล่อฤๅษีทรงฤทธิ์ ปี 2563

3530. รูปหล่อห่มคลุม ปี 2564

3531. พระกริ่งจันทร์เพ็ญ ปี 2563

3532. สมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2564

3533. ไม้ตะพด รุ่นแรก ปี 2564

3534. ล็อกเกตบารมี 92 ปี 2565

3535. มีดหมอเหล็กน้ำาพี้ ปี 2564

3536. ลูกกลองสะกดใจ ปี 2563
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โต๊ะที่ 100  พระหลวงพัฒน์ วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม ชุดที่ 1
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (37 รายการ)

3537. เหรียญไข่ปลา รุ่นแรก ปี 2535

3538. เหรียญข้างกนก รุ่นแรก ปี 2535

3539. เหรียญล้อแม็ค รุ่นแรก ปี 2535

3540. รูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2535

3541. ล็อกเกต รุ่นแรก

3542. เหรียญเจริญพร รุ่นแรก เนื้อเงิน, เนื้อนวะ ปี 2559

3543. เหรียญเจริญพร รุ่นแรก ไม่จำากัด ปี 2559

3544. เหรียญสร้างหอฉัน ไม่จำากัด ปี 2559

3545. เหรียญเสมา 8 รอบ พิมพ์หน้ากากทองคำา ไม่จำากัด ปี 2560

3546. เหรียญเสมา 8 รอบ พิมพ์ปะฉลุ ไม่จำากัด ปี 2560

3547. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อเงิน ไม่จำากัด ปี 2560

3548. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อนวะ ไม่จำากัด ปี 2560

3549. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัด ปี 2560

3550. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองเหลือง ไม่จำากัด ปี 2560

3551. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดงรมดำา ไม่จำากัด ปี 2560

3552. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดงผิวไฟ ไม่จำากัด ปี 2560

3553. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดงมันปู ไม่จำากัด ปี 2560

3554. เหรียญเสมา 8 รอบ ไม่จำากัด ปี 2560

3555. เหรียญพรหมวิหารอายุยืน ไม่จำากัด ปี 2561

3556. สมเด็จชานหมาก รุ่นแรก ปี 2561

3557. เหรียญเจริญพรบน เนื้อเงินลงยาจีวร ปี 2563

3558. เหรียญเจริญพรบน เนื้อเงินไม่ลงยาจีวร, เนื้อเงินตอก 9 รอบ ปี 2563

3559. เหรียญเจริญพรบน เนื้อนวะลงยาจีวร ปี 2563

3560. เหรียญเจริญพรบน เนื้อนวะไม่ลงยาจีวร, เนื้อนวะตอก 9 รอบ ปี 2563

3561. เหรียญเจริญพรบน เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัด ปี 2563

3562. เหรียญเจริญพรบน เนื้อชนวน ไม่จำากัด ปี 2563

3563. เหรียญเจริญพรบน เนื้อทองแดง ไม่จำากัด ปี 2563

3564. เหรียญเจริญพรบน เนื้อทองเหลือง ไม่จำากัด ปี 2563

3565. เหรียญเจริญพรบน เนื้อชุปทองโบราณ ไม่จำากัด ปี 2563

3566. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อเงินลงยา ไม่จำากัด ปี 2563

3567. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อเงินไม่ลงยา ไม่จำากัด ปี 2563

3568. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อนวะลงยา ไม่จำากัด ปี 2563

3569. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อนวะไม่ลงยา ไม่จำากัด ปี 2563

3570. เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อล่าง ไม่จำากัด ปี 2563

3571. เหรียญไตรมาส เนื้อเงิน ไม่จำากัด ปี 2563

3572. เหรียญไตรมาส เนื้อนวะ ไม่จำากัด ปี 2563

3573. เหรียญไตรมาส เนื้อล่าง ไม่จำากัด ปี 2563
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โต๊ะที่ 101  พระหลวงพัฒน์ วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม ชุดที่ 2
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (37 รายการ)

3574. เหรียญมหาโภคทรัพย์ 99 ปี เนื้อเงิน ไม่จำากัด ปี 2562

3575. เหรียญมหาโภคทรัพย์ 99 ปี ไม่จำากัด ปี 2562

3576. เหรียญเสมาทรัพย์มั่งมี พิมพ์ปะฉลุ ไม่จำากัด ปี 2563

3577. รูปหล่อปั้ม รุ่นหัวใจเศรษฐี ไม่จำากัด ปี 2562

3578. ล็อกเกต รุ่นเมตตาบารมี ไม่จำากัด

3579. เหรียญสร้างบารมี เนื้อเงิน ไม่จำากัด ปี 2564

3580. เหรียญสร้างบารมี นำาฤกษ์ เนื้อนวะ, เนื้อชนวน ปี 2564

3581. เหรียญสร้างบารมี ไม่จำากัด ปี 2564

3582. เหรียญเสมา 100 ปี พิมพ์หน้ากากทองคำา ไม่จำากัด ปี 2564

3583. เหรียญเสมา 100 ปี พิมพ์ปะฉลุ ไม่จำากัด ปี 2564

3584. เหรียญเสมา 100 ปี เนื้อเงิน ไม่จำากัด ปี 2564

3585. เหรียญเสมา 100 ปี เนื้อนวะ ไม่จำากัด ปี 2564

3586. เหรียญเสมา 100 ปี เนื้ออัลปาก้า, เนื้อชนวน ไม่จำากัด ปี 2564

3587. เหรียญเสมา 100 ปี เนื้อทองสัตตะ, เนื้อทองฝาบาตร ไม่จำากัด ปี 2564

3588. เหรียญเสมา 100 ปี เนื้อทองแดง ไม่จำากัด ปี 2564

3589. พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ ก้นเงิน รุ่นแรก

3590. พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ ก้นเดือยนำาฤกษ์ รุ่นแรก

3591. พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ ก้นอุดผงพลายกุมาร รุ่นแรก

3592. พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ ก้นทองแดง รุ่นแรก

3593. ขุนแผนชินบัญชรเพชรกลับ ตะกรุดทองคำา, ตะกรุดเงิน

3594. ขุนแผนชินบัญชรเพชรกลับ ตะกรุดทองแดง

3595. เหรียญฉลองสมณศักดิ์ รุ่นแรก ไม่จำากัด ปี 2564

3596. พระปิดตา รุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ องค์นำาฤกษ์, เม็ดยาทองคำา ไม่จำากัด

3597. พระปิดตา รุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ ตระกรุดทองคำา ไม่จำากัด

3598. พระปิดตา รุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ จีวรเกศา ไม่จำากัด

3599. พระปิดตา รุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ ไม่จำากัด

3600. พระสมเด็จคะแนน 100 ปี ไม่จำากัด

3601. สมเด็จพระมารดา 100 ปี หน้ากากทองคำา นำาฤกษ์

3602. สมเด็จพระมารดา รายการกรรมการ

3603. พระปิดตามหาจักรพรรดิ 100 ปี นำาฤกษ์ หน้ากากทองคำา

3604. พระปิดตามหาจักรพรรดิ 100 ปี ไม่จำากัด

3605. ลูกอมชานหมากพัฒน์มหาเศรษฐี รุ่น 1 ไม่จำากัด

3606. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมีทรัพย์ล้นเหลือ ไม่จำากัด

3607. งาแกะ ไม่จำากัด

3608. ผ้ายันต์ รอยมือ รอยเท้า ปั้มสด ไม่จำากัด

3609. มีดขนาด 1.5-3 นิ้ว ไม่จำากัด

3610. มีดขนาด 5-9 นิ้ว ไม่จำากัด
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โต๊ะที่ 102  พระหลวงพัฒน์ วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นรวยเจริญยศ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3611. เหรียญไข่ เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ลงยาร้อน แดง

3612. เหรียญไข่ เนื้อเงิน ลงยาแดง - น้ำาเงิน - เขียว

3613. เหรียญไข่ เนื้อเงินซาติน ลงยาแดง - น้ำาเงิน - เขียว (หลังเรืองแสง)

3614. เหรียญไข่ เนื้อนวะหน้ากากเงิน คุ้ยพื้นลงยาแดง

3615. เหรียญไข่ เนื้ออัลปาก้า คุ้ยพื้นลงยาแดง - น้ำาเงิน - เขียว

3616. เหรียญไข่ เนื้ออัลปาก้า ลงยาเรืองแสงด้านหน้า (หลังเรืองแสง)

3617. เหรียญไข่ เนื้อสัมฤทธิ์ คุ้ยพื้นลงยาแดง - น้ำาเงิน - เขียว

3618. เหรียญไข่ เนื้อสัมฤทธิ์ ลงยาเรืองแสง (ด้านหน้า - หลัง)

3619. เหรียญไข่ เนื้อทองทิพย์ คุ้ยพื้นลงยาลายธงชาติ (หลังเรืองแสง)

3620. เหรียญไข่ เนื้อทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง (ด้านหน้า) ***พิเศษ หลังเรืองแสง 48 องค์เท่านั้น***

3621. เหรียญไข่ เนื้อทองแดงรมดำา

3622. เหรียญไข่ เนื้อทองซาติน ลงยาเรืองแสง (ด้านหน้า) ***พิเศษ หลังเรืองแสง 50 องค์เท่านั้น***

3623. เหรียญไข่ เนื้อ 2K พื้นทอง 50 องค์ พื้นเงิน 50 องค์

3624. เหรียญไข่ เนื้อ 4K คุ้ยพื้นลงยาแดง+หน้ากาก

3625. เหรียญไข่ เนื้ออัลปาก้า พ่นทราย เรืองแสง (ด้านหน้า - ด้านหลัง)

3626. เหรียญไข่ เนื้อทองทิพย์ พ่นทราย เรืองแสง (ด้านหน้า - ด้านหลัง)

3627. เหรียญไข่ เนื้อทองแดง พ่นทราย เรืองแสง (ด้านหน้า - ด้านหลัง)

3628. เหรียญไข่ เนื้อตะปูสังฆวานร

3629. เหรียญไข่ เนื้อผาลไถ

3630. เหรียญไข่ เนื้อทองคำา

3631. เหรียญเสมา เนื้อเงิน หน้ากากขอบทองคำาองค์พระทองคำา คุ้ยพื้นลงยาร้อนแดง หน้า - หลัง

3632. เหรียญเสมา เนื้อเงินซาติน หน้ากากขอบชุบทององค์พระชุบทอง เรืองแสง คุ้ยพื้นลงยา หน้า-หลัง ไม่จำากัดสี

3633. เหรียญเสมา เนื้อนวโลหะ องค์พระเงิน 50 ชุบทอง 50 เรืองแสง ลงยา

3634. เหรียญเสมา เนื้ออัลปาก้าซาติน ขอบชุบทององค์พระชุบทอง เรืองแสง คุ้ยพื้นลงยา แดง ขอบน้ำาเงิน หน้า-หลัง

3635. เหรียญเสมา เนื้ออัลปาก้าซาติน ขอบเงิน องค์เงิน 2K เรืองแสง ลงยา ขอบแดง ลงยาหลัง ฟ้า

3636. เหรียญเสมา เนื้อสัมฤทธิ์ เรืองแสง คุ้ยพื้นลงยา แดง, น้ำาเงิน, เขียว ขอบน้ำาเงิน, แดง

3637. เหรียญเสมา เนื้อสัมฤทธิ์ เรืองแสง

3638. เหรียญเสมา เนื้อทองทิพย์ซาติน หน้ากากขอบทองแดงองค์พระทองแดง เรืองแสง

3639. เหรียญเสมา เนื้อทองแดงรมดำา

3640. เหรียญเสมา เนื้ออัลปาก้าพ่นทราย หน้ากากขอบทองแดงองค์พระทองแดง เรืองแสง ลงยาสีกำาแพงโบสถ์

3641. เหรียญเสมา เนื้อทองแดงพ่นทราย หน้ากากขอบชุบทององค์พระชุบทอง เรืองแสง ลงยาเฉพาะขอบแดง-หลังน้ำาเงิน

3642. เหรียญเสมา เนื้อทองทิพย์พ่นทราย หน้ากากขอบชุบเงินองค์พระชุบทอง 2K เรืองแสง ลงยาเฉพาะขอบแดง-หลังน้ำาเงิน

3643. เหรียญเสมา เนื้อตะปูสังฆวานร

3644. เหรียญเสมา เนื้อผาลไถ

3645. เหรียญเสมา เนื้อทองคำา
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โต๊ะที่ 103  พระครูบาชัยยาปัถพี ชัยยรัตนจิตโต จังหวัดเชียงราย ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (37 รายการ)

3646. เหรียญรุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2557

3647. เหรียญรุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2557

3648. เหรียญรุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2557

3649. เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2557

3650. ล็อกเกตฉากทอง หลังพระพุทธ ปี 2557

3651. พระผงนกยูงทอง รุ่นเนรมิต ไม่จำากัดสี ปี 2560

3652. พระผงนกยูงทอง รุ่นเนรมิต สีชมพู ปี 2560

3653. พระผงนกยูงทอง รุ่นเนรมิต สีฟ้า ปี 2560

3654. พระผงนกยูงทอง รุ่นเนรมิต สีเหลือง ปี 2560

3655. พระผงนกยูงทองปากหวาน ผงมหาเสน่ห์ปิดทอง ปี 2557

3656. พระผงนกยูงทองปากหวาน เนื้อว่านปิดทอง ปี 2557

3657. พระสังกัจจายน์ปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ ปี 2557

3658. พระพุทธมหาโมรปริตรสัพพัญญู รุ่นบารมีเศรษฐีสัพพัญญู ปี 2557

3659. พระขุนแผนมหาเสน่ห์ปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ ปี 2557

3660. ล็อกเกตฉากทอง หลังเหรียญเม็ดแตง ปี 2557

3661. ล็อกเกตฉากขาว หลังเหรียญเม็ดแตง ปี 2557

3662. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน พิมพ์เล็ก ปี 2557

3663. พระผงนกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ เพ้นสีฟ้า ปี 2557

3664. พระผงนกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ เพ้นสีม่วง ปี 2557

3665. พระผงนกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ เพ้นสีชมพู ปี 2557

3666. พระผงนกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ เพ้นสีเขียว ปี 2557

3667. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงว่านเพ้นสี ฝังตะกรุดเงิน 9 ดอก ปี 2557

3668. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงว่านเพ้นสี ฝังตะกรุดทอง 9 ดอก ปี 2557

3669. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ รุ่นเนรมิต หลังฝังพลอย ปี 2560

3670. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ รุ่นเนรมิต ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

3671. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ รุ่นเนรมิต หลังฝังเหรียญ ปี 2560

3672. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงว่าน รุ่นเนรมิต หลังฝังตะกรุด ปี 2560

3673. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงลายพิเศษ ฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2557

3674. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ ฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2557

3675. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงว่าน ฝังตะกรุดโทน พิมพ์ใหญ่ ปี 2557

3676. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงว่าน ฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2557

3677. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงเกสร ฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2557

3678. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงยา ฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2557

3679. ตะกรุดมหาโชค เฮง เฮง เฮง รุ่นแรก ปี 2557

3680. ชุดพระสังกัจจายน์ปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ ปี 2557

3681. ชุดลูกอม พระขุนแผน พญาติ๊ปป๊ะมนต์หลวง ปี 2559

3682. พระผงเทพจำาแลง นกยูงทองปากหวาน เนื้อผงมหาเสน่ห์ รุ่นเนรมิต ฝังตะกรุดทอง ปี 2560
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โต๊ะที่ 104  พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3683. หลวงพ่อทวด รุ่นบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ปี 2551 เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ A

3684. หลวงพ่อทวด รุ่นบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ปี 2551 เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ B

3685. หลวงพ่อทวด รุ่นบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ปี 2551 เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ C

3686. หลวงพ่อทวด รุ่นบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ปี 2551 เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด (ใหญ่-เล็ก)

3687. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ปี 2551 ไม่จำากัดเนื้อ

3688. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 เนื้อทองคำา-เนื้อเงินหน้ากากทองคำา

3689. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 เนื้อเงินลงยา

3690. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 เนื้อเงิน-เนื้อนวะหน้ากากเงิน-เนื้อนวะ

3691. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 เนื้ออัลปาก้า-เนื้อทองแดง

3692. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 (แจกทาน) เนื้อทองแดง-ทองแดงรมดำา

3693. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 (แจกกรรมการ) เนื้อพ่นทรายทอง

3694. พระหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 พิมพ์หลังเตารีด (ไม่จำากัดพิมพ์-ไม่จำากัดเนื้อ)

3695. พระกริ่งเฉลิมพร - พระหลวงพ่อทวด (บัวรอบ) รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ

3696. พระหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 (ไม่จำากัดพิมพ์-ไม่จำากัดเนื้อ)

3697. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่น 100 ปีชาตกาล อาจารย์ทิม ปี 2555 เนื้อทองคำาลงยาแดง

3698. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่น 100 ปีชาตกาล อาจารย์ทิม ปี 2555 เนื้อทองคำาไม่ลงยา

3699. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่น 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ทิม ปี 2555 เนื้อเงินหน้ากากทองคำา

3700. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่น 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ทิม ปี 2555 เนื้อเงินลงยา

3701. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่น 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ทิม ปี 2555 เนื้อเงิน-เนื้อนวะหน้ากากเงิน

3702. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่น 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ทิม ปี 2555 เนื้ออัลปากัา-เนื้อทองแดง

3703. พระหลวงพ่อทวด รุ่น 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ทิม ปี 2555 พิมพ์หลังเตารีด (ไม่จำากัดพิมพ์-ไม่จำากัดเนื้อ)

3704. พระหลวงพ่อทวด รุ่น 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ทิม ปี 2555 พิมพ์หลังหนังสือ วาระที่ 1, 2, 3, 4

3705. เหรียญเสมาพุฒซ้อน หลวงพ่อทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี 2558 เนื้อทองคำาลงยาแดง

3706. เหรียญเสมาพุฒซ้อน หลวงพ่อทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี 2558 เนื้อทองคำาไม่ลงยา

3707. เหรียญเสมาพุฒซ้อน หลวงพ่อทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี 2558 เนื้อเงินหน้ากากทองคำา

3708. เหรียญเสมาพุฒซ้อน หลวงพ่อทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี 2558 เนื้อเงินลงยา

3709. เหรียญเสมาพุฒซ้อน หลวงพ่อทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี 2558 เนื้อเงิน,เนื้อนวะหน้ากากเงิน

3710. เหรียญเสมาพุฒซ้อน หลวงพ่อทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี 2558 เนื้อนวะ-อัลปาก้า-ทองแดง-แจกทาน

3711. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

3712. พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี 2558 พิมพ์หลังเตารีด ไม่จำากัดเนื้อ

3713. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเสาร์ 5 มหามงคล ปี 2560 เนื้อเงินลงยา

3714. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเสาร์ 5 มหามงคล ปี 2560 เนื้อทองแดง-เนื้อทองแดงรมดำา

3715. เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด รุ่นเสาร์ 5 มหามงคล ปี 2560 แจกทาน

3716. พระหลวงพ่อทวด รุ่นเสาร์ 5 มหามงคล ปี 2560 พิมพ์หลังเตารีด ไม่จำากัดเนื้อ

3717. พระหลวงพ่อทวด รุ่นเสาร์ 5 มหามงคล ปี 2560 (ไม่จำากัดพิมพ์-ไม่จำากัดเนื้อ)
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โต๊ะที่ 105  พระหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3718. เหรียญนารายณ์เส้น ปี 2509

3719. เหรียญประดำาหลังยันต์ หลังหลวงพ่อหิน ปี 2513 ไม่จำากัดเนื้อ

3720. เหรียญนารายณ์ออกศึก (นารายณ์) ปี 2516 ไม่จำากัดเนื้อ

3721. เหรียญเก้ายอด ปี 2516 ไม่จำากัดเนื้อ

3722. เหรียญนพเก้า ปี 2517 ไม่จำากัดเนื้อ

3723. เหรียญกนกข้าง ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ

3724. เหรียญกลมเล็กหลังพระนารายณ์ ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ

3725. เหรียญนารายณ์ทรงเมือง ปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ

3726. เหรียญหนุมานออกศึก ปี 2524 ไม่จำากัดเนื้อ

3727. เหรียญนารายณ์ทรงสมุทร ปี 2526 ไม่จำากัดเนื้อ

3728. เหรียญเสมาใหญ่ 6 รอบ หลังสิงห์เทวดา ปี 2528 ไม่จำากัดเนื้อ

3729. เหรียญรูปเหมือนแอ่งกะทะ หลังยันต์เก้ายอด ปี 2528 ไม่จำากัดเนื้อ

3730. เหรียญนารายณ์ทรงสมุทรแอ่งกะทะ หลังยันต์ราชสีห์ ปี 2528 ไม่จำากัดเนื้อ

3731. เหรียญกระดุมแอ่งกะทะหนุมานแผลงฤทธิ์ หลังเรียบ ปี 2528 ไม่จำากัดเนื้อ

3732. เหรียญกลม หลังยันต์เกราะเพชร ปี 2529 ไม่จำากัดเนื้อ

3733. เหรียญเสมาบูชาพระคุณพ่อแม่ ปี 2529 ไม่จำากัดเนื้อ

3734. เหรียญรูปเหมือน หลังนารายณ์ทรงครุฑใหญ่ ปี 2533 ไม่จำากัดเนื้อ

3735. เหรียญรูปเหมือน หลังยันต์เก้ายอด พิมพ์เล็ก ปี 2533 ไม่จำากัดเนื้อ

3736. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ปี 2510

3737. รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2516 ไม่จำากัดพิมพ์

3738. รูปเหมือนหล่อโบราณ ปี 2527 ไม่จำากัดเนื้อ

3739. รูปหล่อลอยองค์ ก้นอุดกริ่ง ปี 2528

3740. พระกริ่งติสฺสเทโร ปี 2527

3741. พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก (พรหม 1) ปี 2513 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3742. พระพิมพ์สมเด็จ หลังยันต์เก้ายอด ปี 2513

3743. พระผงพิมพ์สังกัจจายน์ หลังยันต์เก้ายอด ปี 2513 ไม่จำากัดเนื้อ

3744. พระผงพิมพ์ห้าเหลี่ยม พระพรหม (เลี่ยมเดิม) ปี 2513 ไม่จำากัดพิมพ์

3745. พระพิมพ์สมเด็จ หลังตรายาง (อาจารย์พรหม) และไม่มีตรายาง ปี 2513

3746. พระพรหมนารายณ์ หลังห้าเหลี่ยม ปี 2513 ไม่จำากัดเนื้อ

3747. พระพิมพ์วัดปากน้ำา ปี 2526 ไม่จำากัดเนื้อ

3748. พระขุนแผน รุ่นศรีอยุธยา ปี 2530 ไม่จำากัดเนื้อ

3749. ล็อกเกต รุ่นไตรมาส ปี 2533 ไม่จำากัดพิมพ์

3750. หุ่นพยนต์พ่อครู รุ่น 108 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

3751. หุ่นพยนต์ขุนศึก รุ่น 108 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

3752. หุ่นพยนต์สิงห์มงคล รุ่น 108 ปี ไม่จำากัดเนื้อ
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โต๊ะที่ 106  พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป
ค่าส่งพระองค์ละ  400 บาท  (35 รายการ)

3753. พระผงเถ้ากระดูกผี หลวงปู่ตี๋ พิมพ์ท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์เล็ก ปี 2512 วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

3754. พระผงเถ้ากระดูกผี หลวงปู่ตี๋ พิมพ์ท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์ใหญ่ ปี 2512 วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

3755. พระผงเถ้ากระดูกผี หลวงปู่ตี๋ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2512 - ปี 2515 วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

3756. พระผงเถ้ากระดูกผี เนื้อดิน หลวงปู่ตี๋ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2512 - ปี 2515 วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

3757. พระเนื้อดิน พระขุนแผน เนื้อดิน หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

3758. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ รุ่นพิเศษ ปี 2511 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

3759. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2511

3760. รูปหล่อหลวงพ่อสงฆ์ หลังเลข 2 ปี 2512 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร

3761. เหรียญสร้างหอฉัน หลวงพ่อสงฆ์ ปี 2521 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร

3762. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ ปี 2514 วัดลำาเจียก จ.ชุมพร

3763. รูปหล่อหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2509 จ.ชุมพร

3764. เหรียญกรมหลวงชุมพร ปี 2511 วัดโพธิ์การาม จ.ชุมพร

3765. เหรียญกรมหลวงชุมพร ปี 2511 วัดถ้ำาเขาเงิน จ.ชุมพร

3766. เหรียญกรมหลวงชุมพร ปี 2512 วัดเสด็จในกรม จ.ชุมพร

3767. เหรียญกรมหลวงชุมพร ออกปากน้ำาตะโก ปี 2519 จ.ชุมพร

3768. รูปหล่อกรมหลวงชุมพร อ.ม. ปี 2500 จ.ชุมพร

3769. เม็ดกระดุม กรมหลวงชุมพร ปี 2511 วัดถ้ำาเขาเงิน จ.ชุมพร

3770. พระสีวลี พระครูนนท์ วัดนันทราม ปี 2483 จ.นครศรีธรรมราช

3771. พระปิดตา เนื้อดินผสมผง หลังยันต์ วัดกระทุ่มแผ้ว จ.ปราจีนบุรี

3772. มีดหมอ หลวงพ่อวิชัย ด้ามงา ฝักงา วัดหัวเด่น จ.ชัยนาท

3773. มีดหมอ หลวงพ่อวิชัย ด้ามไม้ ฝักไม้ วัดหัวเด่น จ.ชัยนาท

3774. ตะกรุด หลวงพ่อวิชัย วัดหัวเด่น ไม่จำากัดขนาดและเนื้อ จ.ชัยนาท

3775. เหรียญเสมาหลังสิงห์นพเก้า หลวงพ่อวิชัย วัดหัวเด่น จ.ชัยนาท

3776. พระเนื้อดินผสมผงใบลาน หลวงพ่อวงษ์ พิมพ์ใหญ่ทั่วไป วัดทุ่งผักกรูด จ.นครปฐม

3777. พระเนื้อดินผสมผงใบลาน หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกรูด จ.นครปฐม

3778. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ออกวัดศรีวารีน้อย รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อพิเศษทั่วไป จ.สมุทรปราการ

3779. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ออกวัดศรีวารีน้อย รุ่นมหาโชค มหาลาภ ไม่จำากัดเนื้อ จ.สมุทรปราการ

3780. พระหลวงปู่ทาบ หลวงปู่ทิม เนื้อดินผสมผงใบลาน เนื้อผงคลุกรัก เนื้อผงพุทธคุณ เนื้อโลหะ

3781. พระผงกรุ วัดเขาบ่อทอง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2513 จ.ระยอง

3782. พระหลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี ไม่จำากัดพิมพ์

3783. พระหลวงพ่อชื่น พิมพ์ปิดตาใหญ่ พิมพ์ปิดตาเล็ก

3784. พระปิดตา เนื้อผงพุทธคุณ หลวงพ่อเหลือ หลวงพ่อรวย กรุวัดสร้อยทอง

3785. พระพันแปดไฟ หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง จ.สมุทรสงคราม

3786. ไม้แกะ งาแกะ กัลปังหายุคเก่าไม่เกิน ปี 2518 (ไม่ซ้ำารายการ โต๊ะยอดนิยม)

3787. สีผึ้งสายเมตตา แบบแบ่งเลี่ยม เงิน ทอง นาค พลาสติก และแบบตลับเก่าเดิมทั่วไป


