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เหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2466 
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2480 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นแรก ปี 2465
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นสอง ปี 2467
เหรียญหล่อพระจันทร์เสี้ยวหลวงพ่อโสก วัดปากคลอง ปี 2465
เหรียญหลวงพ่อเอี่ยม วัดหนองควง รุ่นแรก-รุ่นสอง
เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา ปี 2468
เหรียญหล่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก ปี 2468 
เหรียญหลวงพ่ออ่อน วัดท้ายตลาด รุ่นแรก ปี 2469
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง รุ่นแรก ปี 2473
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดโพธิ์พระ รุ่นแรก ปี 2490 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่นแรก ปี 2492 ทุกบล็อก
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่นสอง ปี 2498 เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่นสอง ปี 2498 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดยาง ปี 2493
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก ปี 2495
เหรียญหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ รุ่นแรก ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดปากอ่าวบางตะบูน รุ่นแรก เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดปากอ่าวบางตะบูน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง
เหรียญหลวงพ่อตึก วัดเขาทะโมน รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อสุตานุโยค วัดบันไดทอง รุ่นแรก ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อมี วัดพระทรง รุ่นแรก ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดส�ามะโรง รุ่นแรก ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่-เล็ก
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง รุ่นแรก ปี 2497 (กะหลั่ยทอง)
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง รุ่นแรก ปี 2497 (ผิวไฟ)
เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดต้นสน รุ่นแรก ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก รุ่นแรก ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก ปี 2502 บล็อกสระอูยาว-อูสั้น
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา รุ่นแรก ปี 2507 เนื้อเงิน
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พระกริ่งยอดหมุดอนุสรณ์ วัดราชบพิตร ปี 2495 หลวงพ่อทองศุขร่วมปลุกเสก
เหรียญอนุสาวรีย์พระแม่โพสพ รุ่นแรก หลวงพ่อทองศุขปลุกเสก
เหรียญหลวงพ่อทองศุข ออกวัดเพรียง ปี 2498 เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อทองศุข ออกวัดเพรียง ปี 2498 เนื้อทองแดงรมด�า
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อทองศุข พิมพ์ฐานสูง
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อทองศุข พิมพ์ฐานเตี้ย
แหวนหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง นะใหญ่ยุคต้น ใต้ท้องไม่มีนะก้นหอย ทุกเนื้อ
แหวนหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง นะใหญ่ ใต้ท้องมีนะก้นหอย  ทุกเนื้อ
แหวนหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง นะเล็ก ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเอ๋ย วัดยาง รุ่นแรก ปี 2493 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นสอง ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นสาม ปี 2507 ไม่แยกบล็อก
พระกริ่งคลองตะเคียน หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง
พระสมเด็จหลังนางกวัก หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา รุ่นแรก ปี 2507 เนื้ออัลปาก้า บล็อกไข่ปลา
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา รุ่นแรก ปี 2507 เนื้อทองแดง บล็อกไข่ปลา
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา รุ่นแรก ปี 2507 เนื้ออัลปาก้า บล็อกข้างยันต์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา รุ่น 2 ปี 2510 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเรียน วัดท่ากระเทียม รุ่นแรก ปี 2498
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อทองแดง
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัตร
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อทองเหลือง
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อตะกั่ว
พระกรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว ทุกพิมพ์
พระสิบทัศน์ วัดศาลาหมูสี
พระสมเด็จ - นางพญา วัดศาลาหมูสี 
เหรียญหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2496 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดพรหมวิหาร รุ่นแรก ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขากระจิว รุ่นแรก ปี 2510
เหรียญหลวงพ่ออบ วัดถ�้าแก้ว รุ่นแรก ทุกเนื้อ
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พระกริ่ง ร.๙ วัดมหาธาตุฯ ปี 2508 เนื้อนวะโลหะ
พระกริ่ง ร.๙ วัดมหาธาตุฯ ปี 2508 เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อผ่อน วัดพระรูป พิมพ์เสมา ปี 2493 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อผ่อน วัดพระรูป รุ่นแรก ปี 2508 ทุกเนื้อ
เหรียญอาจารย์เจียน วัดถ�้าสว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2513
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ
พระปรกจ้อยหลังเรียบ โค๊ตอะ วัดบันไดทอง
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดเขาวัง ปี 2495 ทุกเนื้อ ทุกบล็อก
เหรียญหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย รุ่นแรก ปี 2496 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อลาภ วัดโพธิ์พระนอก รุ่นแรก บล็อกนิยม
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ รุ่นแรก ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดพระนอน ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อมล วัดนาพรหม รุ่นแรก ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อยิ่ง วัดอุทัย รุ่นแรก
ลูกอมหลวงพ่อยิ่ง วัดอุทัย รุ่นแรก
ตะกรุดหลวงพ่อยิ่ง วัดอุทัย รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อแล วัดพระทรง รุ่นแรก ปี 2509 ทุกเนื้อ
เหรียญพระอาจารย์พร วัดเกาะ รุ่นแรก ปี 2533 ทุกเนื้อ 
เหรียญหลวงพ่อยา วัดข่อย รุ่นแรก ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อหวล วัดประดิษฐวนาราม รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย รุ่นสอง
เหรียญหลวงพ่อเปล่ง วัดวังไคร้ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง หันข้าง ปี 2511 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นสอง ปี 2520 ทุกบล็อก
เหรียญปั๊มหลวงพ่อกริช วัดเขากระจิว รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อจ่าง วัดเขื่อนเพชร รุ่นแรก ปี 2513
เหรียญหลวงพ่อใบ วัดหนองบัว รุ่นแรก ปี 2521
เหรียญหลวงพ่อผล วัดหนองแขม รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อชวน วัดเขาปากช่อง รุ่นแรก ปี 2539 ไม่แยกบล็อก
เหรียญหลวงพ่อเมือง วัดท่าโล้ รุ่นแรก
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พระชัยวัฒน์ล้มลุกวัดเขาตะเครารุ่นแรก ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา ปี 2501 เหรียญกลม-สี่เหลี่ยม ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา ปี 2501 พิมพ์ใบมะขาม 
สมเด็จหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา พิมพ์เอวเล็ก
สมเด็จหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา พิมพ์เอวใหญ่
เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดต้นสน รุ่นสอง ทุกเนื้อ
เหรียญปั๊มพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสก วัดปากคลอง ปี 2468
เหรียญปั๊มหลวงพ่อสี วัดปากคลอง รุ่นแรก ปี 2504 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อบุญรวบ วัดในปากทะเล รุ่นแรก ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดปากอ่าวบางตะบูน รุ่นสอง เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดปากอ่าวบางตะบูน รุ่นสอง เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง
เหรียญหลวงพ่อเห่ง วัดอุตมิงค์ รุ่นแรก ปี 2499
เหรียญหลวงพ่อเห่ง วัดอุตมิงค์ รุ่นสอง ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม วัดในบางแก้ว (โคมนาราม)  รุ่นแรก ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อสี วัดพิกุลแก้ว (บางแก้ว) รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่ออิ๋น วัดบางทะลุ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเบี้ย วัดไทรทอง รุ่นแรก ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อเหล็ง วัดโคมนาราม รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อฝาบาตร
เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดปากลัด รุ่นแรก ปี 2516 บล็อกไข่ใหญ่ เนื้อทองแดงรมด�า
เหรยีญหลวงพ่อถนอม วดัปากลดั รุน่แรก ปี 2516 บลอ็กไข่เล็ก เนือ้เงนิ-ทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อผล วัดดอนผิงแดด รุ่นแรก ทุกเนื้อ
เหรียญพญาเต่าเรือน วัดดอนผิงแดด รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อคึก วัดพะเนิน รุ่นแรก ปี 2508 
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดท่าศาลา รุ่นแรก ปี 2507  ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดถ�้ารงค์ รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญพระร่วง วัดราษฏร์ศรัทธา รุ่นแรก ปี 2494
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง รุ่นสอง ปี 2511
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดป่าแป้น รุ่นแรก ปี 2516
เหรียญพระไตรปิฏก วัดห้วยเสือ
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เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแรก ปี 2503 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแรก ปี 2503 เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 7 ฝนเฉียง เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 7 ฝนข้าง-เฉียง เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 8 ใหญ่หัวจุกคอสามเส้น เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 8 ใหญ่หัวจุกคอสามเส้น เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 7 ฝนตรง ทุกบล็อก เนื้อเงิน-เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 7 ฝนข้าง บล็อกสอง ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 8 พ่อครัว เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 8 พ่อครัว เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 8 วงเดือน เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 8 ไม่จ�ากัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสอง บล็อกเลข 7 ไม่จ�ากัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแม่ครัว บล็อกตาไก่ เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแม่ครัว บล็อกแรกทุกบล็อก เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแม่ครัว บล็อกตาไก่บ่าราง เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแม่ครัว บล็อกตาไก่ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล ไม่จ�ากัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดงรมด�า ไม่จ�ากัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสาม หน้าหวาน ปี 09 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสาม หน้าหวาน ปี 09 เนื้อทองแดงรมด�า
ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดง รุ่นแรกขนาดห้อยคอขาว-ด�า (ภาพถ่ายกระดาษด้านหลังนั่งคุกเข่า)
ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดง รุ่นแรกขนาดห้อยคอสีเขียว (ภาพถ่ายกระดาษด้านหลังนั่งคุกเข่า)
ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดง รุ่นแรกขนาดห้อยคอสีฟ้า (ภาพถ่ายกระดาษด้านหลังนั่งคุกเข่า)

หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี ชุดที่ 15



โต๊ะที่

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นตระกูลโจ ปี 10 เนื้อพิเศษ 3 กษัตริย์ - ทองค�า - นาก
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นตระกูลโจ ปี 10 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นตระกูลโจ ปี 10 เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ ปี 11 ทุกบล็อก เนื้อทองค�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ ปี 11 บล็อกลึก เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ ปี 11 บล็อกตื้น เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ ปี 11 บล็อกไม่มีดาว เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ ปี 11 บล็อกมีดาวทุกบล็อก เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ลั่น ปี 12 เนื้อทองค�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ลั่น ปี 12 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ลั่น ปี 12 บล็อกมีเสา เปลือกตา 2 ชั้น เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ลั่น ปี 12 บล็อกมีเสา เปลือกตาชั้นเดียว เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ลั่น ปี 12 บล็อกไม้กอล์ฟ เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ลั่น ปี 12 บล็อกก้อนเมฆ เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น จปร. ปี 13 เนื้อพิเศษ
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น จปร. ปี 13 บล็อกหนา เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น จปร. ปี 13 บล็อกบาง เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแซยิด ปี 13 บล็อกมะย้อย เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแซยิด ปี 13 บล็อกธรรมดา เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 4 บล็อกคอจุด หน้าฝน หลังเลข 7 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 4 บล็อกคอจุด หน้าฝน หลังเลข 8 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 4 บล็อกคอจุด เลข 7 หางสั้น ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 4 บล็อกคอจุด มะย้อย ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 4 บล็อกคอจุด มะย้อย-หลังผด ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นออกวัดพลับพลาชัย ปี 14 พิมพ์เสมา เนื้อทองค�า-เงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นออกวัดพลับพลาชัย ปี 14 ไม่จ�ากัดพิมพ์ เนื้อทองแดง
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173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ตื้น ปี 09
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก โรยแร่ ดิสโก้ใหญ่
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก โรยแร่ ดิสโก้เล็ก
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก สีเขียวก้านมะลิ
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก สีด�า
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก สีแดง
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก สีเหลือง
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก สีขาว
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์คะแนน ทุกสี
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์นางพญา ทุกสี
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ปิดตาทุกสี พิมพ์นิยมมีเนื้อเกินระหว่างแขน
พระสมเด็จเนื้อตะกั่ว พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จเนื้อตะกั่ว พิมพ์คะแนน ทุกพิมพ์
พระสมเด็จเนื้อตะกั่ว พิมพ์ภควัม (ปิดตา)
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นออกวัดทุ่งเฟื้อฯ ปี 14 ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นตระกูลพฤทธิ์ก�าจร ปี 16 ทุกเนื้อ (บล็อกเส้นขนแมวด้านหลังไม่มีเส้นนอน)
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นรตฺโต ปี 16 ทุกบล็อก เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นรตฺโต ปี 16 ทุกบล็อก เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นผ้าป่า ปี 16 ทุกบล็อก เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นผ้าป่า ปี 16 ทุกบล็อก เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นคุกเข่า เนื้อทองค�า-เงิน ทุกบล็อก
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นคุกเข่า เนื้อทองแดงรมด�า ทุกบล็อก
เหรียญหลวงพ่อแดง ออกวัดห้วยท่าช้าง
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196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

เหรียญหลวงพ่ออุ้น รุ่น 1 เนื้อนวโลหะ ปี 2540
เหรียญหลวงพ่ออุ้น รุ่น 1 เนื้ออัลปาก้า ปี 2540
รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2540
รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540
พระปรกใบขามรุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2540
เหรียญหลวงพ่ออุ้น รุ่น 2 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2541
เหรียญหลวงพ่ออุ้น รุ่น 3 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2543 
เหรียญโภคทรัพย์ เนื้อทองค�า , เนื้อเงิน ปี 2544
เหรียญโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง , เนื้อฝาบาตร ปี 2544 
เหรียญเสมาเต็มองค์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
เหรียญรุ่น 4 อายุ 84 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
เหรียญมั่งมีทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2545
เหรียญมั่งมีทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2545
เหรียญมหาลาภจตุรทิศ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2545
เหรียญฉลองอายุ 89 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
เหรียญหันข้าง 89 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
เหรียญหงส์มังกร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547 
เหรียญอรหัง ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
เหรียญมหาลาภ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
รูปเหมือนปั๊มก้นตาล ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547 
รูปเหมือนปั๊มหลังลายเซ็น ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
รูปเหมือนปั๊มหลังลายเซ็น เนื้อทองเหลือง ปี 2547
เหรียญแจกทาน ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
เหรียญแซยิด 90 เนื้อเงิน ปี 2548
เหรียญแซยิด 90 ปี เนื้อนวโลหะ , อัลปาก้า ปี 2548
เหรียญโบว์ รุ่น 1 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2548
เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่น 1 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2548
เหรียญรุ่นพิเศษ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2548
เหรียญเม็ดแตง รุ่น 1 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2548
เหรียญสร้างกุฏิสงฆ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2548
เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2549 
เหรียญจิ๊กโก๋เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2549
เหรียญพระจัมโบ้หลังพระพรหม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2549
เหรียญสรงน�้าขอบชิด ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2550
เหรียญสรงน�้าขอบกว้าง ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2550
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231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

สมเด็จโครงว่าว ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2490-2495
พระสมเด็จเหม็น ยันต์ลึก ปี 2495-2497
พระสมเด็จเหม็น ยันต์ตื้น ปี 2495-2497
พระสมเด็จ 7 ชั้น ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2518-2522
พระสมเด็จ 9 ชั้น ปี 2519
เหรียญหล่อเสมารุ่นแรก ปี 2540
รูปหล่อโบราณรุ่นแรก ปี 2540
พระกริ่งตั๊กแตนใหญ่ รุ่งพลังพุทธคุณ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2542
พระกริ่งบาเกร็ง รุ่นพลังพุทธคุณ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2542
พระกริ่งจีนสมาธิ รุ่งพลังพุทธคุณ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2542
เหรียญหล่อสุริยประภา-จันทรประภา ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2542
พระยอดธงรุ่น 1 เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2542
พระปิดตายันต์ยุ่ง (เนื้อสัมฤทธิ์ผสมแร่เขาพรหมชะแง้) ปี 2542
หนุมานรุ่นแรก ปี 2543
พระปิดตาปลดหนี้ ปี 2543
พระปิดตาเงินล้าน ตะกรุดทองค�า 3 ดอก, 9 ดอก ปี 2543
พระปิดตาเงินล้าน ตะกรุดทองค�า 1 ดอก ปี 2543
ล็อคเก็ตรุ่นแรก ครึ่งองค์ สีฟ้า , สีเหลือง ปี 2544
ล็อกเก็ตเพชรยอดขุนพล ไม่จ�ากัดสี ปี 2544
พระกริ่งเพชรยอดขุนพล เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2544
พระกริ่งเพชรยอดขุนพล เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2544
พระกริ่งสะดุ้งกลับ เนื้อชนวน ปี 2544
เหรียญอินพรหม เนื้อเงิน ปี 2544
เหรียญอินพรหม เนื้ออัลปาก้า ปี 2544
พระปิดตาโยงก้น เนื้อนวโลหะ ปี 2544
พระสังกัจจายน์หล่อ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
พระพิฆเนศ รุ่น 1 เนื้อนวโลหะ ปี 2544
พระกริ่งสะดุ้งกลับ เนื้อนวโลหะ ปี 2544
พระกริ่งตั๊กแตนน้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2544
พระขุนแผนเพชรยอดขุนพล ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
พระปิดตาอิติ 85 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
นางกวักลอยองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545
พระกริ่งอุปคุต ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2546
ล็อกเก็ตเศรษฐี ไม่จ�ากัดสี ปี 2546
พระนาคปรกใบมะขามรุ่น 2 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
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266.
267.
268.
269.
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272.
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278.
279.
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281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
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289.
290.
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295.
296.
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298.
299.
300.

พระสมเด็จขี่เสือใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2530
พระสมเด็จขี่เสือเล็ก เนื้อแร่ ปี 2530
พระสมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม เนื้อแร่ ปี 2530
พระสมเด็จปรกโพธิ์ฐานสิงห์ เนื้อแร่ ปี 2530
พระสมเด็จฐานโต๊ะ 3 ชั้น เนื้อแร่ ปี 2532
พระสมเด็จ 3 ชั้น เนื้อแร่ ปี 2532
พระสมเด็จฐานโต๊ะเล็ก เนื้อแร่ ปี 2532
นางกวักเนื้อแร่ ปี 2535
พระสมเด็จคะแนน (เม็ดมะขาม) เนื้อแร่ ปี 2535
เหรียญหล่อนางพญาข้างอุ เนื้อทองผสม ปี 2542
เหรียญหล่อพระ 3 ทวาราวดี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2542
พระปิดตายันต์ครู พิมพ์ใหญ่-เล็ก เนื้อทองเสี้ยน ปี 2542
พระปิดตาหลัง ว.ต.ก. เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2542
พระปิดตาสมาธิ พิมพ์ใหญ่-เล็ก ปี 2544
เหรียญหล่อพระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเนื้อนวโลหะ ปี 2544
เสือสัมฤทธิเดช ปี 2544
พระปิดตาเกลอเดี่ยว ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
พระปิดตาขี่เสือ พิมพ์ใหญ่-เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
ลูกสะกด ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
พระปิดตาสองเกลอ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
พระสมเด็จขี่เสือปรกโพธิ์ เนื้อแร่ ปี 2545
พระสมเด็จขี่เสือ เนื้อแร่ ปี 2545
พระสีวลี เนื้อแร่ ปี 2545
เหรียญหล่อซุ้มรัศมีแฉก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2545
ลิงลมรุ่น 1 เนื้อนวโลหะ ปี 2545
พระเปิมเศียรโล้น ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2546
พระปิดตายันต์น่องสองหน้า เนื้อนวโลหะ ปี 2547
พระปิดตาเศียรแหลมไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
เหรียญพระพุทธชินราช (เข่าลอย) เนื้อนวโลหะ ปี 2547
เหรียญหล่อเตารีด เนื้อนวโลหะ ปี 2547
ลิงลมรุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2548
มงคลกายสิทธิ์เต่าซ้อนเต่า รุ่น 2 ปี 2548
มงคลกายสิทธิ์งูกินงู รุ่น 2 ปี 2548
พระพิฆเนศ รุ่น 2 ปี 2548
ตะกรุดหล่อ (ขนาด 2 นิ้ว) ปี 2549
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พระสมเด็จขี่เสือ เนื้อผงผสมแร่เขาพรหมชะแง้ ปี 2518 , 2522
พระผงสมเด็จ 3 ชั้น พิพม์ใหญ่ (เสื้อกั๊ก) ปี 2542
พระผงพิมพ์ยอดขุนพล ปี 2542
รูปเหมือนหล่อบรรจุกริ่ง รุ่น 1 เนื้อนวโลหะปี 2543
พระผงขุนแผนยันต์เดี่ยว ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2543
พระผงเนื้อสังขยาพิมพ์สมเด็จ 5 ชั้น ปี 2543
พระรอด เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2543
พระปิดตาลอยองค์พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2543
พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2543
พระปิดตานะปัดตลอดยันต์จม เนื้อผงไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2543
พระปิดตาลอยองค์ พิมพ์ใหญ่ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2543
พระชุดผงยาเพชรจินดา พิมพ์ซุ้มขุนพลใหญ่-เล็ก ปี 2544
พระปิดตาคลุกรัก (ไม่ปิดทอง) ปี 2544
พระผงสมเด็จน�้ามนต์ ผสมผงอิทธิเจไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2544
พระผงนางพญาลอนทอง ปี 2544
พระผงชุดผงยาเพชรจินดา พิมพ์งบน�้าอ้อย ปี 2544
พระปิดตาโยงก้น เนื้อทองผสม ปี 2544
พระผงสมเด็จปรกโพธิ์ แจกงานปิดทอง ปี 2545
พระอู่ทองท้องช้าง ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
พระสมเด็จคะแนน พิมพ์ซุ้มประตู ปี 2547
พระผงปิดตาจัมโบ้ รุ่น 1 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2547
พระปิดตานะร�าพึงคู่ ปี 2547
พระผงรูปเหมือนรุ่น 1 เนื้อผงแก่นจันทร์ ปี 2547
พระกริ่งอุปคุตจกบาตร ปี 2547
พระสมเด็จหูบายศรี ปี 2548
ล็อคเก็ตย้อนยุคหน้าหนุ่ม ไม่จ�ากัดสี ปี 2547
พระสมเด็จโครงว่าว พิมพ์ใหญ่-เล็ก ปี 2548
พระขุนแผนทรงพลเล็ก เนื้อสีชมพู ปี 2548
ลูกอมผงพุทธคุณ ทาสีบอร์นทอง ปี 2548
พระลีลาเศรษฐี รุ่น 1 ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2548
พระสังกัจจายน์หล่อ รุ่น 1 เนื้อผง ปี 2548
ล็อคเก็ต 90 ปี ไม่จ�ากัดสี ปี 2548
พระกริ่งสุขกาโม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2549
ลูกสะกดมหาอุตม์ เนื้อทองเหลือง ปี 2550
ตะกรุดมหาอุตยันต์มังกรพัน ปี 2550
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รูปหล่อหลวงพ่อทองศุข รุ่นบรรจุอัฐิ
รูปหล่อหลวงพ่อทองศุข ปี 2534 เนื้อเงิน
ล็อกเก็ตหลวงพ่อทองศุข 2 หน้า ปี 2520
เหรียญหลวงพ่อทองศุข รุ่น 3 ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อทองศุข-หลวงพ่อเทียน เนื้อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง ปี 2503 (0 เล็ก)
เหรียญหลวงพ่อทองศุข รุ่นสร้างโรงเรียน ปี 2520
เหรียญหลวงพ่อทองศุข รุ่นเสาร์ห้า ปี 2536
เหรียญหลวงพ่อทองศุข หลังคลั่งโค๊ต นะ หลังคลั่ง ปี 37 
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดมฤคทายวัน ปี 2498 เนื้อเงิน อัลปาก้า ฝาบาตร
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดมฤคทายวัน ปี 2498 เนื้อทองแดง
สมเด็จหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง รุ่นแรก ปี 2517 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแผ่ว วัโตนดหลวง รุ่นแรก ปี 2517 เนื้ออัลปาก้า
แหวนหลวงพ่อทองศุข ปี 2500
แหวนหลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง ไม่จ�ากัดพิมพ์
แหวนหลวงพ่อจัน วัดมฤคทายวัน 
เหรียญหลวงพ่อจัน วัดมฤคทายวัน ปี 2506 ยันต์นูน ทุกเนื้อ
รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง รุ่น 2 ปี 2481 (ดอกจิก)
เหรียญหลวงพ่อสงวน วัดเนรัญ รุ่นแรก ปี 2508 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสงวน วัดเนรัญ รุ่นแรก ปี 2508 เนื้อทองแดง 
เหรียญพระประธานหลังเสือ วัดเนรัญ  ทุกเนื้อ
เสือรุ่นแรก หลวงพ่อสงวน วัดเนรัญ  ทุกเนื้อ
เสือเสาร์ห้า หลวงพ่อสงวน ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทัย วัดไทรย้อย รุ่นแรก ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทัย วัดไทรย้อย รุ่น2 ฉลุ ปี 2518
เหรียญหลวงพ่อฉิน วัดชะอ�า รุ่นแรก ปี 2507 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อฉิน วัดชะอ�า รุ่น 2 ปี 2511 ทุกเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อฉิน วัดชะอ�า รุ่น 3. ปี 2519. ทุกเนื้อ ทุกพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อวัน วัดหนองศาลา รุ่นแรก คอพอก
เหรียญหลวงพ่อหล่อ วัดหนองศาลา ปี 2544 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อหล่อ วัดร่องระก�า รุ่นแรก ปี 2536
เหรียญหลวงพ่อห่วย (เฮง) วัดห้วยทรายใต้ นั่งเต็มองค์
เหรียญหลวงพ่อหวล วัดนิคม รุ่นแรก ปี 39 ทุกเนื้อ
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พระบูชา 5 นิ้ว รุ่นแรก ปี 2540
รูปหล่อรุ่นแรก ปี 2540 ไม่จ�ากัดเนื้อ
รูปหล่อรุ่นแรก ปี 2540 เนื้อทองเหลืองรมด�า
เหรียญรุ่น 1 ปี 2518
เหรียญรุ่น 2 ปี 2525
เหรียญรุ่น 3 ปี 2540 ไม่จ�ากัดเนื้อ 
เหรียญรุ่น 3 ปี 2540 เนื้อทองแดง
พระผงรูปเหมือนนั่งโต๊ะ ปี 2518
ขุนแผนรุ่นแรก ปี 2546-2547
ขุนแผนรุ่น 2 ปี 2548 ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระกริ่ง รุ่นแรก ปี 2543 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2548
พระผงนางกวัก ปี 2536
พระร�าพึงคู่ ปี 2536
พระหล่อพิมพ์พุทธกวัก ปี 2536
ปลัดขิกจารมือมีโค๊ด ไม่จ�ากัดเนื้อ
ปลัดขิกจารมือไม่มีโค๊ด ไม่จ�ากัดเนื้อ
สมเด็จเยี่ยวชะนี ทุกปี
ตะกรุด วชน เรียง ไม่จ�ากัดเนื้อ
ตะกรุด วชน กระโดด ไม่จ�ากัดเนื้อ
ตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อตัด ทุกปี
พระขรรค์ โลหะรุ่นแรก ปี 2551
พระขรรค์จารมือ ไม่จ�ากัดเนื้อ
เสือรุ่นแรกหลวงพ่อตัด ปี 2549
หนุมานหล่อ ปี 2551 
เพชรพญาธรหล่อ หลวงพ่อตัด รุ่นแรก ปี 2551
เหรียญอายุ 75 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญโภคทรัพย์ ปี 2551 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญมั่งมีศรีสุข ปี 2549 ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระยอดธง ปี 2551 ไม่จ�ากัดเนื้อ
ล็อกเก็ตเล็ก-ใหญ่ ไม่จ�ากัดรุ่น ทุกปี
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2551
พระปิดตาเนื้อผง ทุกปี
พระปิดตาเนื้อโลหะ ทุกปี
สมเด็จปรกโพธิ์ใหญ่ ปี 2549-2550
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ล็อกเก็ตหยดน�้า พิมพ์หน้าหนุ่ม หลังวันพุธ
สมเด็จรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่
เหรียญรุ่นแรก ปี 2523 เนื้อทองแดง บล็อกวงเดือน
เหรียญรุ่นแรก ปี 2523 เนื้อทองแดง บล็อกสายฝน
เหรียญรุ่นแรก ปี 2523 เนื้อทองแดง บล็อกธรรมดา
เหรียญรุ่นสอง ปี 2543 เนื้อทองแดง
ตะกรุดโทนสามกษัตริย์ ยันต์เกราะเพชร ยาว 5 นิ้ว ปี 2550
กริ่งพุทธคุณรุ่นแรก ปี 2552 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เสือรุ่นแรก ปี 2551 เนื้อนวโลหะ
เสือรุ่นแรก ปี 2551 เนื้อสัมฤทธิ์
ล็อกเก็ตรุ่นแรก ปี 2551 พิมพ์เต็มองค์ ไม่จ�ากัดสี
ล็อกเก็ตครึ่งองค์ ไม่จ�ากัดสี
เหรียญเสมา รุ่นแรก ปี 2552 เนื้อเงินลงยา  เนื้อเงิน
เหรียญเสมา รุ่นแรก ปี 2552 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญเม็ดแตง รุ่น 1 ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญปาดตาล รุ่นแรก ปี 2553 เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ เนื้อเงินลงยาแดง
เหรียญปาดตาล รุ่นแรก ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่ใหญ่ รุ่นอุดมมงคล 88 ปี 2553 เนื้อเงินลงยา + เนื้อเงิน
เหรียญรูปไข่ใหญ่ รุ่นอุดมมงคล 88 ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญเจริญพร 88 ปี 2553 เนื้อเงินลายธงชาติ + เนื้อเงินลงยา
เหรียญเจริญพร 88 ปี 2553 ตระกูลหน้ากากทอง + หน้ากากเงิน
เหรียญเจริญพร 88 ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญเสมาเล็ก รุ่นเพชรกลับ ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระนาคปรก รุ่นแรก ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญช้างคู่ รุ่นอายุ 90 ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญอุ้มบาตร รุ่นอายุ 91 ปี 2556 ไม่จ�ากัดเนื้อ
แหวนรูปใบหน้าหลวงพ่อคง รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญพ่อแม่ ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญนั่งพาน รุ่นแรก อายุ 93 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญพุฒซ้อน รุ่นอายุ 92 ปี 2557 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญเลื่อนสมศักดิ์ ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ
รูปหล่อโบราณรุ่นแรก ปี 2549
รูปหล่อรุ่นแรกไตรมาสอุดเทียนชัย ปี 2549
ผ้ายันต์รุ่นแรก ปี 2549
พระบูชารุ่นแรก ปี 2549

14 หลวงพ่อคง ฐิตวิริโย วัดเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี



โต๊ะที่

441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.

เหรียญหลวงพ่อแถมรุ่นแรก ปี 2536 เนื้อเงินทั้ง 2 พิมพ์
เหรียญหลวงพ่อแถมรุ่นแรก ปี 2536 แหนบกรรมการหันข้าง
เหรียญหลวงพ่อแถมรุ่นแรก ปี 2536 แหนบกรรมการหน้าตรง
เหรียญหลวงพ่อแถมรุ่นแรก ปี 2536 เนื้อทองแดงหันข้าง
เหรียญหลวงพ่อแถมรุ่นแรก ปี 2536 เนื้อทองแดงหน้าตรง
เหรียญหลวงพ่อแถมรุ่น 2 ปี 2539 แหนบกรรมการ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่น 2 ปี 2539 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่น 3 ปี 2542
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่น 4 ปี 2548 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นบูชาครู ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นยางตัน ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นเศรษฐี ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นชนะจน ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นกฐินปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นกฐินปี 2556 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นแถมเงิน แถมทอง ปี 2556 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นคงทนถาวร (ปล้องอ้อย) ปี 2556 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่น 6 รอบ ปี 2557 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นเจริญพร ปี 2557 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นเสมาโภคทรัพย์ ปี 2556 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นบารมี ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นปลดหนี้ ปี 2558 ไม่จ�ากัดเนื้อ
ตลับยาหม่อง รุ่นแรก ปี 2557 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นเพชรเศรษฐี ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นเสาร์ 5 รวงข้าว ปี 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นมังคลายุ ปี 2561 ไม่จ�ากัดเนื้อ
รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระสมเด็จหลังเหรียญ ปี 2549
พระสมเด็จสามพระยารุ่นแรก ปี 2536
ล็อกเก็ตรุ่นแรก รุ่นเสาร์ 5 ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ-ฉากสี
พระปรกใบมะขามรุ่นแรก ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ
แหวนทองเหลืองรุ่นแรก
ตะกรุดหลวงพ่อแถม ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระขรรค์หลวงพ่อแถม ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระปิดตาไม้ช่อฟ้าหลวงพ่อแถม

15 หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี



โต๊ะที่

476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.

เหรียญหลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง รุ่นแรก ปี 2547 เนื้อทองค�า
เหรียญหลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง รุ่นแรก ปี 2547 เนื้อเงิน+ฝาบาตร
เหรียญหลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง รุ่นแรก ปี 2547 เนื้อนวะโลหะ+ทองแดง 
เหรียญหลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง พิมพ์พระพุทธหลวงพ่อสุโขทัย ปี2538 
หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง รูปเหมือนหลวงพ่อสุโขทัย ปี2547 
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง ปี 2558 ตะกรุด 3 กษัตริย์+ทองค�า+ฝังปรกเจริญพร
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง ปี 2558 ตะกรุด เงิน+ทองแดง+ทรัพย์สิน
พระปิดตาผงพุทธคุณ รุ่นแรก ปี 2558 หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง
พระสมเด็จหลังนางกวัก รุ่นแรก ปี 2558 หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง
เหรียญเลื่อนฯ หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง พิมพ์ใหญ่ ปี 2559 เนื้อทองค�า+เงิน+นวะ
เหรียญเลื่อนฯ หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง พิมพ์ใหญ่ ปี 2559 เนื้อสัตตะโลหะ+อัลปาก้า
เหรียญเลื่อนฯ หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง พิมพ์เล็ก ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระนาคปรก หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง หลวงปู่ฤาษีนารอด ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ
หนุมาน หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง รุ่นมหาลาภ ปี2561 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญสมเด็จเจ้าแตงโม พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2511 เนื้อทองแดง
พระปิดตาบางแซะ พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2544
เหรียญหนุมานเกราะเพชร พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2547 ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระกริ่งนิรันตราย พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2547 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ไม่จ�ากัดเนื้อ
ล็อคเก็ตพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้าไม่จ�ากัดรุ่น
เหรียญพญาเต่าเรือน พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2552 ไม่จ�ากัดเนื้อ
รูปเหมือนปั้มรุ่นแรก พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญพิทักษ์ช้างไทย พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญเม็ดแตง พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า รุ่นแรก ปี 2558 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญพระปิดตามหาลาภ พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญรุ่นมนต์พระกาฬ พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2561 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญฉลองสมณศักดิ์ พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2561 เนื้อเงิน
เหรียญฉลองสมณศักดิ์ พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2561 เนื้อนวะโลหะ
เหรียญฉลองสมณศักดิ์ พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2561 เนื้อทองแดง
พระนาคปรกใบขามรุ่นแรก พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2561 เนื้อเงิน
พระนาคปรกใบขามรุ่นแรก พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2561 เนื้อนวะโลหะ
พระนาคปรกใบขามรุ่นแรก พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ปี 2561 เนื้อทองแดง
ปลัดขิกไม้มงคล พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า ไม่จ�ากัดแบบ           

16 หลวงพ่อเผือน วัดช่อม่วง + พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า



โต๊ะที่

511.
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517.
518.
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541.
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544.
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เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน รุ่น 2 ปี 2499
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน บล็อกยิ้ม
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน รุ่น 120 ปี
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน ปี 2533
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น 3 ปี 2489
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น 4
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ปี 2514
เหรียญหลวงพ่อหว่าง วัดปากคลองปราณ รุ่นแรก ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อละม้าย วัดหัวหิน รุ่นแรก ปี 2495
เหรียญหลวงพ่อค�า วัดหนองแก รุ่นแรก ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อค�า วัดหนองแก รุ่นสอง
เหรียญหลวงพ่อค�า วัดหนองแก รุ่นสาม วัดหนองพรานพุก
เหรียญหลวงพ่อค�า ออกวัดเขาใหญ่
เหรียญหลวงพ่อฉลวย วัดป่าวลัย รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อก้าน วัดเขาต้นเกต รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย รุ่นห่มดอง ปี 2518
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาบ้านกลาง
เหรียญพ่อปู่สามร้อยยอด รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเบิ้ม วัดวังยาว รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดนิคม รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นสอง
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นเสด็จ
รูปหล่อหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก
พระสมเด็จมฤคทายวัน ปรกโพธิ์ลึก หลังยันต์
พระสมเด็จมฤคทายวัน ปรกโพธิ์ตื้น หลังยันต์
พระสมเด็จมฤคทายวัน ปรกโพธิ์กลาง หลังยันต์
พระชินราชมฤคทายวัน ไม่จ�ากัดพิมพ์
นางกวักมฤคทายวัน ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระมฤคทายวัน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่ซ�้ารายการเดิม

17 พระเครื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



โต๊ะที่
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พระสมเด็จรุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2518
พระสมเด็จเปียก ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2533
พระสมเด็จปรกโพธิ์หลังหนุมานเชิญธง ปี 2535
พระสมเด็จแจกกฐิน ปี 2537
พระสมเด็จรุ่นผูกพัทธสีมา ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2535
พระผงรูปเหมือนมงคล 79 ปี 2538
เหรียญรุ่นสร้างวิหาร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
รูปหล่อลอยองค์ รุ่นสร้างวิหาร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
รูปเหมือนลอยองค์รุ่นสร้างอาสนะสงฆ์ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2534
พระสมเด็จเนื้อครั่งหลังรูปเหมือน ปี 2536
พระปิดตาเนื้อผงไม่จ�ากัดรุ่น และปี
เหรียญเสมาฉลองสัญญาบัตรพัดยศ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญพระพุทธ พ่อ-แม่ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2534
ล็อกเกตไม่จ�ากัดรุ่นและแบบ ปี 2532-2536
เหรียญเสมา รุ่นแรก พิมพ์ไม่มีลูกกระเดือก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2530
เหรียญเสมา รุ่นแรก พิมพ์มีลูกกระเดือก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2530
เหรียญกระทะ ไม่จ�ากัดเนื้อ และ แบบหลัง ปี 2533
เหรียญเสมายันต์โย้ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2534
เหรียญรวงข้าวเนื้อเงิน เนื้อเงินลงยา พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัดสี ปี 2534
เหรียญรวงข้าวเนื้อทองแดง พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัดโค๊ด ปี 2534
พระกริ่งเจริญพรไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญนั่งพานสรงน�้า ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2537
พระกริ่งปวเรศพิมพ์ใหญ่-เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญรุ่นเปิดที่ว่าการอ�าเภอกุยบุรี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ไม่จ�ากัดพิมพ์ เนื้อเงิน ปี 2536
เหรียญผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ไม่จ�ากัดพิมพ์ เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญพิชิตชัย ไม่จ�ากัดเนื้อและหลัง ปี 2536
พระนาคปรกมะขาม รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2532
พระชัยวัฒน์รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญหันข้างอธิษฐานจิตหลังหนุมานเชิญธง ปี 2537
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ท.บ. ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญเสมา พิมพ์วัดหนัง ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญรุ่นสร้างวิหาร วัดวิบูลธรรมาวาส (หนองพิกุล) ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2534
ปลัดขิกหลวงพ่อยิด เนื้อไม้ ลงจารหมึก-เหล็ก
ปลัดขิกหลวงพ่อยิด เนื้อโลหะ ไม่จ�ากัดรุ่น

18 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์



โต๊ะที่

581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.

เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองค�าและเนื้อเงิน 
เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า
เหรียญโภคทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ 
เหรียญนั่งเต็มองค์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
ปรกมะขามรุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ 
พระคงรุ่นแรก เนื้อผง
พระปิดตารุ่นแรก เนื้อโลหะผสม 
พระปิดตารุ่นแรก เนื้อผง
พระสมเด็จหลังยันต์นะปัดตลอด ไม่จ�ากัดสี 
พระสมเด็จรุ่งรวย เศรษฐี พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จรุ่งรวย เศรษฐี พิมพ์คะแนน 
ล๊อคเก๊ตรุ่นแรกฉากทอง ขนาดจัมโบ้, เบอร์ 1
ล๊อคเก๊ตรุ่นแรกฉากซีเปีย ขนาดจัมโบ้, เบอร์ 1
เสือพยัคฆ์เขาจ้าว แบบลอยองค์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหล่อขี่เสือ ไม่จ�ากัดเนื้อ 
รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระยอดธงรุ่น 1 
พระปิดตายันต์ยุ่งรุ่นแรก
ตะกรุดไม่จ�ากัดรุ่น 
เต่าซ้อนเต่ารุ่น 1 
งูกินงูรุ่น 1
ลิงลมรุ่น 1 
ตะขาบคาบลูกแก้ว
ปลัดขิกดอกเห็ด ไม่จ�ากัดเนื้อ 
พระกริ่งตั๊กแตนรุ่น 1
ผ้ายันต์รุ่นแรก ไม่จ�ากัดสี 
พระขุนแผนรุ่งเรือง ร�่ารวย ตะกรุดทองค�า 
พระขุนแผนรุ่งเรือง ร�่ารวย ตะกรุดเงิน 
พระขุนแผนรุ่งเรือง ร�่ารวย ตะกรุดทองแดง
 พระขุนแผนรุ่งเรือง ร�่ารวย เนื้อผงพรายกุมาร 
เหรียญสร้างมณฑป เนื้อทองค�า และเนื้อเงินลงยา 
เหรียญสร้างมณฑป เนื้อเงิน
เหรียญสร้างมณฑป เนื้อนวะโลหะ, อัลปาก้า, ทองฝาบาตร, ทองแดง
เหรียญสร้างมณฑป เนื้ออัลปาก้า, ทองฝาบาตร, ทองแดง
ขวานเศรษฐี รุ่น 1

19 หลวงพ่อรุ่ง ปิยธโร วัดท่าไม้ลาย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ



โต๊ะที่

616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.

พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2494
พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์คะแนน ปี 2494
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ยันต์แถวเดียว
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ยันต์สองแถว
พระสมเด็จหูบายศรี ไม่จ�ากัดพิมพ์
รูปถ่าย-ล็อกเก็ต ทุกรุ่น (ที่ทันหลวงพ่อ)
เหรียญรุ่นแรก ปี 2519
เหรียญรุ่น 2 เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2526
เหรียญกนกข้าง รุ่น 3 ทองค�า-เงิน ปี 2535
เหรียญกนกข้าง รุ่น 3 ทองแดงรมด�า ปี 2535
เหรียญรุ่นเสาร์ห้า ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหล่อนั่งพาน 7 รอบ เนื้อทองค�า-เงิน ปี 2537
เหรียญหล่อนั่งพาน 7 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2537
รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก เนื้อทองค�า-เงิน
รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก เนื้อทองผสม
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองค�า-เงิน-ตะกั่ว ปี 2538
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อนวะ-ทองแดง หลังเรียบ ปี 2538
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2538
เหรียญพระพุทธโคดม เนื้อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2538
เหรียญพระพุทธโคดม เนื้อทองแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2538
เหรียญปั๊มตะกรุดคู่ เนื้อทองค�า-เงิน ปี 2538
เหรียญปั๊มตะกรุดคู่ เนื้อทองแดง ปี 2538
พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2535
พระสมเด็จร้อยปี รุ่น 1 ปี 2535
พระผงรูปเหมือน บรรจุตะกรุด ปี 2537
พระปิดตา เสาร์ห้า ปี 2538
พระสมเด็จหลังนางกวัก ปี 2537
รูปหล่อลอยองค์ก้นตะกรุด ปี 2539
เหรียญหล่อ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ออกวัดห้วยมงคล
เหรียญปั๊ม ไม่จ�ากัดพิมพ์ ออกวัดไร่เนิน ปี 2538
พระผง รุ่นชะแลงงัด
พระบูชา หน้าตัก 5 นิ้ว รุ่นแรก ปี 2535
เหรียญกลมชุบทอง รุ่นสร้างบารมี ปี 2538
พระผง ไม่จ�ากัดพิมพ์ (ไม่ซ�้ารายการเดิม)
ตะกรุดโทน 9 ปล้อง

20 หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์



โต๊ะที่

651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.

พระสมเด็จศาสดา ปี 16
เหรียญพระศาสดา ปี 16
เหรียญพระชินสีห์ ปี 16 (ใบโพธิ์)
พระสมเด็จหลังลายเซ็น ปี 16
พระไพรีพินาศ-นิรันตราย เนื้อผง ปี 16
พระสมเด็จสุคโต ปี 17 พิมพ์ตื้น
พระสมเด็จสุคโต ปี 17 พิมพ์ลึก
พระสมเด็จสุคโต ปี 17 พิมพ์สมเด็จ
พระสมเด็จอรหัง ปี 19 ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระกริ่งสุวัฒโน ปี 21
เหรียญพระรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 28
พระกริ่งไพรีพินาศ ปี 28 (ผ้าป่าสิงห์บุรี)
ปรก รุ่นแรก ปี 29 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญพระรูปเหมือน รุ่น 2 ปี 29
พระรูปหล่อลอยองค์รุ่นแรก ปี 31 เนื้อทองค�า
พระรูปหล่อลอยองค์รุ่นแรก ปี 31 เนื้อเงิน
พระปิดตาน�าโชค ปี 31
พระสมเด็จชินสีห์ ทันโต เสฏโฐ ปี 33
พระกริ่งโภคทรัพย์ ปี 35 ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ ไม่จ�ากัดปี
พระกริ่ง 80 พรรษา ปี 36 เนื้อนวะ
พระกริ่งไพรีพินาศ ปี 34 ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระเนื้อผง 80 พรรษา ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญ 600 ปี เจดีย์หลวง ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระกริ่งนิรันตราย ก้นอุดผงจิตรลดา ปี 38
พระกริ่ง 7 รอบ พิมพ์บัวรอบ ปี 40
พระกริ่งคชวัตร ปี 46
พระชัยคชวัตร ปี 46
พระปิดตา รุ่นแรก ปี 28 ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อเงิน เนื้อนวะ ไม่จ�ากัดปี
พระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณฯ เนื้อเงิน เนื้อนวะ ไม่จ�ากัดปี
ล็อกเก็ต เข็มกลัด ไม่จ�ากัดปี
เหรียญสนทนาธรรม ปี 43
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 20-56
เหรียญทรงผนวชรัชกาลที่ 9 ปี 50 ไม่จ�ากัดเนื้อ

21 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร



โต๊ะที่

686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.

เหรียญรุ่นแรกพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
เหรียญฟาต้าไฉ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
สมเด็จพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
พระกริ่งพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
เหรียญพระพรหมพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
ตะกรุดพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
พ่อขุนทะเลพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระปิดตาโภคทรัพย์ หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระสมเด็จเศรษฐีดวงดี หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระกริ่งจันทร์เพ็ญ ปริสุทฺโธ รุ่นแรก หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
ตะกรุดหล่อมงคลเศรษฐี หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
ขุนแผนเศรษฐีเรือนทอง หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
พระปิดตารุ่นแรก หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
พ่อศรี (หุ่นพยนต์) หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
ตะกรุด หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
เจ้าเงาะเรียกทรัพย์ หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
ท้าวก�ากาด�า หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงษ์รัตนาราม จ.กรุงเทพฯ
พระขุนแผน หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงษ์รัตนาราม จ.กรุงเทพฯ
ตะกรุดมหาระงับ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงษ์รัตนาราม จ.กรุงเทพฯ
ท้าวสหัมบดีพรหม หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงษ์รัตนาราม จ.กรุงเทพฯ
พระขุนแผนพรายกุมารกัญญาบูชาครู 2 หน้า หลวงพ่อจอน วัดบุญฤทธิ์ จ.นครราชสีมา
เทพอสุรา เจ้าคุณหมู วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ
ขุนแผนแสนสะท้าน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีษะเกษ
ขุนแผนแสนสะท้านหลังปรกทองแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีษะเกษ
ขุนแผนแสนสะท้านหลังตะกรุดเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีษะเกษ
ขุนแผนแสนสะท้านหลังฝังพลอย หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีษะเกษ
พระยอดธงอู่ทองออกศึก ปี 2510 วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระรอดหลวง รุ่นปลียอดฉัตร วัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อโลหะ จ.ล�าพูน
พระรอดหลวง รุ่นปลียอดฉัตร วัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อผง จ.ล�าพูน
เหรียญหลวงปู่สุ่น ที่รฤก 80 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดศาลากุล จ.นนทบุรี
หนุมานที่รฤก 80 ปี หลวงปู่สุ่น วัดศาลากุล จ.นนทบุรี
พระปิดตาหลวงพ่อเบิ้ม วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระสมเด็จหลวงพ่อเบิ้ม วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์

22 พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1



โต๊ะที่

721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.

ปลัดขิกไม้เขยตายขนาดบูชา (ทันยุค) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (3 นิ้วขึ้นไป) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (ต�่ากว่า 3 นิ้ว) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (ท้องเว้านิยมไม่จ�ากัดขนาด) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (สาลิกาท้องเว้านิยม) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (ศิลป์หลังค้อมนิยม) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้พญาท้าวเอว (ไม่จ�ากัดรูปแบบ) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (ขนาดต�่ากว่าสามนิ้วไม่จ�ากัดศิลป์) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (สาริกาไม่จ�ากัดศิลป์) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
วัตถุมงคลไม่จ�ากัดรุ่น (ทันยุค) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
ไม้แกะไม่จ�ากัดรูปแบบ (ทันยุค) หลวงปู่เมฆ วัดล�ากระดาน จ.กรุงเทพ
สมเด็จพิชิตมาร วัดท่าเกวียนหลวงปู่ทิมร่วมเสก (หลังยันต์ห้า) ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
สมเด็จพิชิตมาร วัดท่าเกวียนหลวงปู่ทิมร่วมเสก (หลังยันต์ดวง) ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
วัตถุมงคลหลวงพ่อวงศ์เนื้อดินผสมผงใบลาน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) วัดทุ่งผักกรูด จ.สุพรรณบุรี
มีดปากกาหลวงพ่อเอี่ยม วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
ตะกรุดหลวงพ่อเอื่อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
เบี้ยหลวงสัญญา (คง) กมฺสุทฺโธ (ใหญ่) วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยหลวงสัญญา (คง) กมฺสุทฺโธ (กลาง) วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยหลวงสัญญา (คง) กมฺสุทฺโธ (เล็ก) วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยแก้หลวงพ่อเปิ่น (ขนาดมาตรฐาน) วัดบางพระ จ.นครปฐม
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (เศียรครู) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (มหาเฮง) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (ทรัพย์ไพรศาล) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (เจริญบารมี) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (เหนือดวง) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (มหาลาภ) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (เศรษฐีเรือนทอง) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (มั่งมี ศรีสุข) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (บารมีไพรศาล) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
เหรียญจอบหลวงพ่อเพชร วัดบ้านกรับ (เนื้อทองผสม) ปี 2538 จ.กาญจนบุรี 
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดบ้านกรับ (เนื้อทองแดงรมด�า) ปี 2538 จ.กาญจนบุรี
วัตถุมงคล (รุ่นอินโดจีน) หลวงพ่อชื่น วัดกลางคูเวียง จ.นครปฐม
ปิดตาพระอุปฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์เม็ดกระดุม) จ.นนทบุรี
ปิดตาพระอุปฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์เม็ดกระบก) จ.นนทบุรี
ปิดตาพระอุปฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.นนทบุรี

23 พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2



โต๊ะที่

756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.

เหรียญหล่อชนะมาร พิมพ์ใหญ่, เหรียญหล่อหัวลูกปืน (ชนะมารพิมพ์เล็ก)
พระผงชนะมาร พิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จ ปี 11 หลังปั๊ม ราหู, เศียรครู, หลังเรียบ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระผง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2511
เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อเงิน
เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อมงกุฏพระเจ้า พิมพ์ใหญ่
เศียรครูงาแกะ ราหูอมจันทร์งาแกะ ไม่จ�ากัดพิมพ์
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์สามเกลอ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นาคเกี้ยว
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์ใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์เล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาใหญ่
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาเล็ก
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมใหญ่
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นพเกล้า
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปดาว
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ปลา
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก
กะลาแกะปิดตา พิมพ์รูปไข่ใหญ่
กะลาแกะปิดตา พิมพ์รูปไข่เล็ก
กะลาแกะ พิมพ์รูปเหมือนอาจารย์จืด ฝังตะกรุด, ไม่ฝังตะกรุด
กะลาแกะ ศิลป์ลุงศรี ศรีเล็ก, ศรีใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ

24 พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1



โต๊ะที่

791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.

พญาต่อเงินต่อทองรุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
พญาต่อเสริม
พญาต่อทองรุ่นประสบการณ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
พญาต่อเงินต่อทองรุ่นศิวลี ไม่จ�ากัดเนื้อ
พญาต่อเบี้ย ไม่จ�ากัดเนื้อ
ตะกรุดรุ่นแรก แบบ 3 ห่วง
ตะกรุดรุ่นแรก 2 ห่วง
ตะกรุดรุ่นแรกแบบไม่มีห่วง
ตะกรุดจันทร์เพ็ญ และตะกรุดรุ่นต่างๆ ทุกรุ่น
วัวธนูบูชา ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป ไม่จ�ากัดเนื้อ
วัวธนู ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว ไม่จ�ากัดเนื้อ
วัวธนู ขนาดห้อยคอ ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ ไม่จ�ากัดเนื้อ
รูปเหมือนปั้ม รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
รูปหล่อหลวงพ่อน้อย ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหล่อมงกุฎพระเจ้า พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหล่อมหาเศรษฐี ไม่จ�ากัดเนื้อ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปไข่
เหรียญปั๊มเสมาหน้าหลวงพ่อน้อย ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 36
เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อย ท�าน�้ามนต์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญลูกท้อ ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญ 5 รอบ ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญ 6 รอบ ไม่จ�ากัดเนื้อ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ต่อใหญ่
กะลาแกะ ศิลป์ช่าง (ช่างหนึ่ง, ช่างหนุ่ม, ช่างศักดิ์, ช่างรุต, ช่างพล)
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นั่งพาน
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ หลังฝังตะกรุด ไม่จ�ากัดพิมพ์ รวมทั้งพระปิดตา
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หยดน�้า
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์ลุงหนุ่ย
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ แบบบูชา
ล็อคเก็ตไม่จ�ากัดรุ่น ไม่จ�ากัดพิมพ์
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826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
560.

เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2505
เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505
เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 2 เต็มองค์ ปี 2513
เหรียญตลับยาหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น 4 ปี 2528
เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 6 (ปืนไขว้) ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญหล่อเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 (ปืนไขว้) ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญเสมาครึ่งองค์ อายุ 80 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญกงจักรปืนไขว้ ไม่จ�ากัดเนื้อ
พระบูชา หลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว
พระบูชา หลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
พระรูปหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ปี 2522
งาช้างแกะรูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ
กะลาแกะรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ
กะลาแกะพระราหู ยุคแรกพิมพ์ใหญ่
กะลาแกะพระราหู ยุคแรกพิมพ์เล็ก
กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมา (กะลาเผือก)
กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมาเจาะหู
กะลาแกะพระราหู (ศิลป์ลุงหนุ่ย)
กะลาแกะพระราหูเสมาหูตัน
กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมาไม่มีหู
กะลาแกะพระราหู พิมพ์พัดยศ
กะลาแกะพระราหูลอยองค์ พิมพ์ใหญ่
กะลาแกะพระราหูลอยองค์ พิมพ์เล็ก
กะลาแกะพระราหู ไม่จ�ากัดพิมพ์ (พิมพ์อื่น ที่ไม่มีในรายการข้างต้น)
กะลาแกะพระราหู ขนาดบูชา (เต็มลูก)
ตะกรุด หลวงพ่อพุฒ
พระโคขนาดจิ๋ว เลี่ยมเดิมไม่จ�ากัดเนื้อ
พระโคเนื้อพุทราขนาดจิ๋ว
พระโคเนื้อครั่งขนาดกลาง
พระโคครั่งพุทราขนาดใหญ่
พระโคเนื้อโลหะ
พระโคครั่งพุทรา พิมพ์เล็ก
หนังช้างปั๊มยันต์พญาช้าง
ผ้ายันต์ขนาดใหญ่ ปี 2536
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อสมหวัง ปี 2556

26 พระหลวงพ่อพุฒ สุนทฺโร วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ทั่วไป
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893.
894.
895.

เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2513
เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง-ทองแดงรมควัน ปี 2513
แหนบเสียบไท รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513
เหรียญเสมา รุ่นสอง เนื้อฝาบาตร ปี 2514
เข็มกลัด กงจักรลงยา ไม่จ�ากัดสี ปี 2517
เหรียญกลมใหญ่ หันข้างมีช่อ เนื้อทองแดง-ทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521
เหรียญกลมเล็ก หันข้างมีช่อ เนื้อทองแดง-ทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2522
เหรียญรูปไข่หันข้าง เนื้อนวะ ปี 2522
เหรียญรูปไข่หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2522
เหรียญเสมาสองหน้า พ่อสิน-พ่อม้วน เนื้อเงิน ปี 2528
เหรียญเสมาสองหน้า พ่อสิน-พ่อม้วน เนื้อทองแดง ปี 2528
เหรียญพับเพียบพนมมือรูปไข่ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2530
เหรียญใบสาเก เนื้อเงิน ปี 2530
เหรียญใบสาเก เนื้อฝาบาตร, ทองแดง ปี 2530
เหรียญรุ่นพิเศษหลังสิงห์ (วัดสิงห์) ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2530
พระซุ้มกอ รุ่นแรก หลังยันต์ปั๊ม ปี 2511
พระซุ้มกอใหญ่ (เวียดนาม) หลังเรียบ ปี 2512
พระซุ้มกอใหญ่ (เวียดนาม) หลังยันต์ปั๊ม ปี 2512
พระสมเด็จฐานหมอน เนื้อว่าน หลังยันต์ปั๊ม ปี 2513
พระสมเด็จฐานหมอน หลังเรียบ ปี 2513
พระสมเด็จฐานหมอน พิมพ์สามเหลี่ยมปลายตัด ปี 2513
พระสมเด็จหลังเรียบ พิมพ์ใหญ่ ตอกโค๊ต ม้วน ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2513
พระสมเด็จหลังเรียบ พิมพ์คะแนน ตอกโค๊ต ม้วน ปี 2513
พระสมเด็จซุ้มกอสี่เหลี่ยม ขนาดกลาง ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2514
พระสมเด็จ หลัง ต้นไทร ปี 2515
พระสมเด็จด�า เนื้อผงใบลาน ปี 2516
พระสมเด็จรูปเหมือน 5 รอบ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2517
พระซุ้มกอใหญ่ เนื้อดิน ปี 2518
พระซุ้มกอ ท�าให้วัดสิงห์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2518
พระผงสุพรรณปลายตัด ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2518
พระนางพญา พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก หลังเรียบ-หลังยันต์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2518
พระสมเด็จฐานสิงห์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2518
พระสมเด็จหลังเรียบไม่ตอกโค๊ต ม้วน ไม่จ�ากัดพิมพ์, เนื้อ ปี 2522
ลูกอม ผงพุทธคุณ ตอก ม้วน ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2513
พระหล่อบชูารูปเหมอืนหลวงพ่อม้วน รุน่แรก ขนาด 5 นิว้ (ป้ายแดง) ปี 2530

27 พระครูอินทรสิริชัย (ม้วน อินทสุรณฺโณ) วัดไทร จ.นครปฐม ทั่วไป



โต๊ะที่

896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.

เหรียญรุ่นแรกปิดตาเล็ก เนื้อทองแดงรมด�า ปี 2526
ล็อกเก็ตรุ่นแรก ม่านฟ้า ปี 2533
ปิดตาจัมโบ้รุ่นปลอดภัยมีโชคลาภ 2 สี ปี 2533
สมเด็จฐานแซม หลังตาราง ปี 2533
เหรียญรุ่นสอง ปิดตาใหญ่เนื้อทองแดงรมด�า ปี 2536
เหรียญหล่อเนื้อระฆัง ปี 2539
สิงห์รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542
สิงห์รุ่นสอง เนื้อทองเหลือง ปี 2543
รูปหล่อบูชาอายุวัฒนมงคล 80 ปี เนื้อเงิน ปี 2552
รูปหล่อบูชาอายุวัฒนมงคล 80 ปี เนื้อนวะโลหะ ปี 2552
รูปหล่อบูชาอายุวัฒนมงคล 80 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2552
รูปหล่อบูชาอายุวัฒนมงคล 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2552
ตะกรุดโทน รุ่น 1 บารมี ปี 2557
พระผงรูปเหมือนรุ่นด้านหลังหนุมาน ปี 2558
เหรียญลาภผลพูนทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558 เนื้อทองค�า
เหรียญลาภผลพูนทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558 เนื้อเงิน
เหรียญลาภผลพูนทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558 เนื้อนวะโลหะ
เหรียญลาภผลพูนทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558 เนื้อสามกษัตริย์
เหรียญลาภผลพูนทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558 เนื้อทองเหลือง
เหรียญลาภผลพูนทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558 เนื้อฝาบาตร
เหรียญลาภผลพูนทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558 เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้อทองค�า
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้อเงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้อนวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้อฝาบาตร
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้อทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้อตะกั่ว
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้อชนวน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ปี 2561 เนื้อเงินลงยาไม่ได้ตัดปีก
ล็อกเก็ตเต่าพระอุปฌาย์ปั่นหลังเงิน ปี 2561
ล็อกเก็ตเต่าพระอุปฌาย์ปั่นหลังทองเหลือง ปี 2561
รูปเหมือนหลวงปู่ปั่นนั่งเต่า 3 นิ้ว ปี 2561
รูปเหมือนหลวงปู่ปั่นนั่งเต่า 5 นิ้ว ปี 2561
เหรียญรุ่นเสาร์ 5 มหาลาภ ปี 2560

28 พระหลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม จังหวัดนครปฐม ทั่วไป



โต๊ะที่

931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.

มีดหมอ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิรอดนิ้ว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิรอดนิ้ว หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ตะกรุดโทน เชือกคาดเอว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ลูกอมด้ายสายสิญจน์ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ผ้ายันต์รองหมวก หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
สิงห์งาแกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ไม้เสาโบสถ์แกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว ไม่จ�ากัดพิมพ์
ลูกอมหลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (ลูกใหญ่)
ลูกอมหลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (กลาง-เล็ก)
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อวัดใต้
เสื้อยันต์ หลวงพ่อวัดใต้
ผ้ายันต์รองหมวก หลวงพ่อวัดใต้
ประค�า หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พระราหู กะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง พิมพ์เสมา วัดโพธิ์เลี้ยว
พระราหู กะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดโพธิ์เลี้ยว
พระราหู เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
ตะกรุด ทาทองบรอนซ์ หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ
หนุมานห้ามทัพ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
หนุมานง�าเมือง เนื้อว่าน หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
หนุมานง�าเมือง เนื้อดินเผา หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
เกียรติมุข หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ผ้ายันต์ มหายันต์ยอดพระไตรปิฎก หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ผ้ายันต์ดวง พระพุทธมหาราชพิศดาร หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม
ตะกรุด หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ (แบบไม่มีห่วง)
ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ
จิ้งจก หล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
เสือหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
แมวหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
ประค�า หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม
กุมารทอง เทวฤทธิ์ หลวงพ่อล�าไย วัดทุ่งลาดหญ้า

29 เครื่องราง จังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป



โต๊ะที่

966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
973.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.

1000.

พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าหนุ่ม
พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้ากลาง
พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าแก่ (ฤาษี)
พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก
พระท่ากระดาน พิมพ์กลีบบัว
พระท่ากระดานหล่อโบราณ พิมพ์ใหญ่ พิธีเสาร์ห้า 
พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด (ขีดแดง)
พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่ซ�้ารายการเดิม
พระกริ่งที่ระลึกเสด็จฯ เททอง (มวก.) ปี 2524
พระชัยวัฒน์ที่ระลึกเสด็จฯ เททอง (มวก.) ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2524
พระปิดตาพิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อตะกั่ว
พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อเมฆพัตร หลังมีตัวหนังสือ
เหรียญหลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ปี 2503
เหรียญรุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญรุ่น 2 เนื้อทองแดงรมด�า
เหรียญรุ่น 3 ไม่จ�ากัดบล็อก ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุ 74 ปี พ.ศ.2517
เหรียญรุ่นสิงห์มอเตอร์ไซด์ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญฉลองอายุ 79 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2522
เหรียญที่ระลึกฉลองพัดยศ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2522
เหรียญฉลองอายุ 81 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุ 83 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุ 84 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุ 85 ปี บ่ามีขีด ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญที่ระลึก 60 ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ�ารุง
เหรียญที่ระลึก 25 ปี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ารุง
เหรียญที่ระลึกวันเกษตรกร ปี 2522
เหรียญรุ่นลูกเสือชาวบ้าน
เหรียญรุ่นดาบไขว้ ปี 2524
เหรียญที่ระลึกเปิดธนาคารกรุงเทพ ปี 2527
ล็อกเก็ตพระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ปี 2479 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญที่ระลึก 100 ปี พระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ไม่จ�ากัดเนื้อ
ล็อกเก็ตใหญ่หลังติดกระจกเพชรกลับ (คันฉ่อง) หลวงพ่อนารถ
ล็อกเก็ตหินอ่อน หลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดขนาดและสี
ล็อกเก็ตรูปถ่ายขนาดห้อยคอ หลวงพ่อนารถ ไม่จ�ากัดรุ่น ไม่จ�ากัดแบบ

30 พระหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บ�ารุง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป


