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พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา 
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

เหรียญที่ระลึก

เฉลิมฉลองในวาระ ๑๕๐ ปี

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สังกัด
สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลท่ีสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  
ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างพระราชทานแก่
สภากาชาดไทย  ท้ังยังพระราชทานพระราชานุเคราะห์มาโดยตลอด  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระปรารภว่าควรจะมีกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชน 
หมู่มากและเป็นสิ่งถาวรที่จะแสดงถึงพระมหากรุณาของ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชน 
เป็นการเฉลิมพระเกียรติในวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จ 
พระพันวัสสาอยัยกิาเจา้ และเปน็การฉลองครบ ๑๑๐ ป ีโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จึงทรงพระราชดำาริว่าปัจจุบัน 
สถานท่ีต่างๆ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
คับแคบ ไม่พอแก่ความต้องการ ควรสร้างอาคารเป็นศูนย์รักษา
พยาบาลรวมจะเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพ่ือสนองพระราชดำาริ 
มูลนิธิฯ จึงจัดทำาเหรียญพระรูปสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเพ่ือหา
รายได้ เหรียญที่ระลึกน้ีจำาลองจากภาพนูนต่ำาฝีมือศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี รายได้ทั้งหมดจากการจำาหน่าย ไม่หักค่าใช้จ่าย 
จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง “ศูนย์รักษาพยาบาลรวม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี”  
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก  
อันเป็นการสืบสานพระราชดำา ริของสมเด็จพระพันวัสสา 
อัยยิกาเจ้า เรื่องการช่วยเหลือแลบรรเทาทุกข์ร้อนของประชาชน
ทั่วไปให้คงอยู่สืบไป
 เหรียญทั้ งหมดจะผ่ านการเข้ าพิธีที่ พระอุ โบสถ  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สั่งจองได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, 

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

๑๙๕ วังสระปทุม ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒-๙๑๓๗, ๐๒-๒๕๑-๓๙๙๙ ต่อ ๒๐๑-๒, 
โทรสาร ๐๒-๒๕๗-๐๙๔๑
www.queensavang.org

วัตถุประสงค์การสร้างเหรียญ

สมุดชุดสะสมพิเศษ
เหรียญกษาปณ์และตราไปรษณียากร 

ราคา ๕๐๐ บาท

สมุดสะสมพิเศษ
เหรียญกษาปณ์ ราคา ๓๐๐ บาท

บัตรสะสมพิเศษเหรียญกษาปณ์ 
ราคา ๑๕๐ บาท มี ๒ แบบ

อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมฯ

ชุดสะสมพิเศษ

แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

ประกอบด้วยสมุดพระราชประวัติพร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 
และสมุดพระราชประวัติพร้อมชุดตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติ 

บรรจุในแฟ้มพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม

ประกอบด้วยสมุดพระราชประวัติพร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 
บรรจุในแฟ้มพิมพ์ด้วยสีซีเปียสวยงาม

พิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษแบบโฮโลแกรม/เมทัลไลท์
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ชุดพิเศษ (ชุดใหญ่)

ราคาชุดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประกอบด้วย เหรียญทอง เงิน บรอนซ์ ทองแดง แบบขัดเงา และทองแดงรมดำา 
ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.

เหรียญทอง เงิน บรอนซ์ ทองแดง แบบขัดเงา และทองแดงรมดำา 
ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.

สมุดชุดสะสมพิเศษ, ใบรับรองพร้อมหมายเลขกำากับชุด

ชุดพิเศษ (ชุดเล็ก)
ประกอบด้วย เหรียญทอง เงิน บรอนซ์ ทองแดง แบบขัดเงา และทองแดงรมดำา 

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕  ซม สมุดชุดสะสมพิเศษ

เหรียญทองคำา
(แบบไม่ขัดเงา)

เหรียญเงิน
(แบบไม่ขัดเงา)

เหรียญบรอนซ์
(แบบไม่ขัดเงา)

เหรียญทองแดง
(แบบรมดำา)

เหรียญทองแดง
(แบบไม่ขัดเงา)

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม. นำ้าหนักเหรียญ ๑๔.๘๑ - ๑๕.๒ กรัม 
ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม. นำ้าหนักเหรียญ ๒.๘๑ - ๓ กรัม
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นำ้าหนักเหรียญ ๑๕.๐๒ - ๑๕.๐๖ กรัม

ราคา ๒,๐๐๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นำ้าหนักเหรียญ ๒.๖๑ - ๒.๘๑ กรัม

ราคา ๖๐๐ บาท

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นำ้าหนักเหรียญ ๑๔.๘๑ - ๑๕.๒ กรัม

ราคา ๕๐๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นำ้าหนักเหรียญ ๒.๘๑ - ๓ กรัม

ราคา ๑๕๐ บาท

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นำ้าหนักเหรียญ ๑๕.๐๒ - ๑๕.๐๖ กรัม

ราคา ๓๐๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นำ้าหนักเหรียญ ๒.๖๑ - ๒.๘๑ กรัม

ราคา ๑๐๐ บาท

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นำ้าหนักเหรียญ ๑๕.๐๒ - ๑๕.๐๖ กรัม

ราคา ๓๕๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นำ้าหนักเหรียญ ๒.๖๑ - ๒.๘๑ กรัม

ราคา ๑๕๐ บาท

เหรียญที่ระลึกบรรจุในซองผ้าไหม
ประกอบด้วย เหรียญเงิน บรอนซ์ ทองแดง (แบบไม่ขัดเงา)

เข็มกลัด

แบบที่ ๑

แบบที่ ๑

แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๒

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๓

แบบที่ ๓

 บรรจุในกล่องสวยงาม ตัวเข็มกลัด

สามารถถอดเปลี่ยนเหรียญได้ ใช้ติดเป็นเข็มกลัด หรือเป็นจี้ห้อยคอ หรือ
ปรับเป็นกรอบรูปวางตั้งโต๊ะได้

ขนาดใหญ่ ราคา ๓,๐๐๐ บาท
ขนาดเล็ก ราคา ๒,๐๐๐ บาท

ขนาดเล็ก ราคา ๓,๐๐๐ บาท

แบบทองแดง

แบบเงินรมดำา

ชุดเล็ก ราคาชุดละ ๘๕๐ บาท

ชุดใหญ่ ราคาชุดละ ๒,๘๐๐ บาท

ราคาชุดละ ๖๐,๐๐๐ บาท

“ซองทำาจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 
จัดทำาแบบคละสีและคละลาย ไม่สามารถเลือกได้”

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินผู้บริจาคเพื่อนำาไปลดหย่อนภาษีได้)

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินผู้บริจาคเพื่อนำาไปลดหย่อนภาษีได้)

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินผู้บริจาค
เพื่อนำาไปลดหย่อนภาษีได้)

จำาหน่ายพร้อมเหรียญทองแดงรมดำา

จำาหน่ายพร้อมเหรียญเงิน


