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ชุดพิเศษ (ชุดใหญ่)

ชุดพิเศษ (ชุดเล็ก)

พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา 
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

เหรียญที่ระลึก

เฉลิมฉลองในวาระ ๑๕๐ ปี

เหรียญทองคำ�
(แบบไม่ขัดเง�)

เหรียญเงิน
(แบบไม่ขัดเง�)

เหรียญบรอนซ์
(แบบไม่ขัดเง�)

เหรียญทองแดง
(แบบรมดำ�)

เหรียญทองแดง
(แบบไม่ขัดเง�)

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๑๔.๘๑ - ๑๕.๒ กรัม

ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๒.๘๑ - ๓ กรัม

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๑๕.๐๒ - ๑๕.๐๖ กรัม

ราคา ๒,๐๐๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๒.๖๑ - ๒.๘๑ กรัม

ราคา ๖๐๐ บาท

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๑๔.๘๑ - ๑๕.๒ กรัม

ราคา ๕๐๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๒.๘๑ - ๓ กรัม

ราคา ๑๕๐ บาท

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๑๕.๐๒ - ๑๕.๐๖ กรัม

ราคา ๓๐๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๒.๖๑ - ๒.๘๑ กรัม

ราคา ๑๐๐ บาท

ขนาด ๒.๖ x ๓ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๑๕.๐๒ - ๑๕.๐๖ กรัม

ราคา ๓๕๐ บาท

ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซม.
นํ้าหนักเหรียญ ๒.๖๑ - ๒.๘๑ กรัม

ราคา ๑๕๐ บาท

                                  ประกอบด้วย เหรียญทอง เงิน บรอนซ์ ทองแดง แบบขัดเงา และทองแดงรมดํา ขนาด ๒.๖ x ๓ ซ.ม.
เหรียญทอง เงิน บรอนซ์ ทองแดง แบบขัดเงา และทองแดงรมดํา ขนาด ๑.๓ x ๑.๕ ซ.ม. สมุดชุดสะสมพิเศษ, ใบรับรองพร้อมหมายเลขกํากับชุด

        ประกอบด้วย เหรียญทอง เงิน บรอนซ์ ทองแดง แบบขัดเงา และทองแดงรมดํา ขนาด ๑.๓ x ๑.๕  ซ.ม. 
            สมุดชุดสะสมพิเศษ

ชุดเล็ก 
ร�ค�ชุดละ 
๘๕๐ บ�ท

ชุดใหญ่ 
ร�ค�ชุดละ 
๒,๘๐๐ บ�ท

แบบที่ ๑

แบบที่ ๑

แบบที่ ๑

แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๒

แบบที่ ๒

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๓

แบบที่ ๓

เข็มกลัด

ร�ค�ชุดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท

ร�ค�ชุดละ ๖๐,๐๐๐ บ�ท

สั่งจองได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�, โรงพย�บ�ลสมเด็จพระบรมร�ชเทวี ณ ศรีร�ช�, 
ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ และธน�ค�รกสิกรไทย ทุกส�ข�ทั่วประเทศ

๑๙๕ วังสระปทุม ถนนพญ�ไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒-๙๑๓๗, ๐๒-๒๕๑-๓๙๙๙ ต่อ ๒๐๑-๒, โทรส�ร ๐๒-๒๕๗-๐๙๔๑

www.queensavang.org

สมุดชุดสะสมพิเศษ
เหรียญกษ�ปณ์และตร�ไปรษณีย�กร 

ร�ค� ๕๐๐ บ�ท
ประกอบด้วยสมุดพระราชประวัติพร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 

และสมุดพระราชประวัติพร้อมชุดตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติ 
บรรจุในแฟ้มพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม

สมุดสะสมพิเศษ
เหรียญกษ�ปณ์ ร�ค� ๓๐๐ บ�ท

ประกอบด้วยสมุดพระราชประวัติ
พร้อมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 

บรรจุในแฟ้มพิมพ์ด้วยสีซีเปียสวยงาม

บัตรสะสมพิเศษเหรียญกษ�ปณ์ 
ร�ค� ๑๕๐ บ�ท มี ๒ แบบ
พิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษแบบโฮโลแกรม/เมทัลไลท์

บรรจุในกล่องสวยงาม ตัวเข็มกลัด

สามารถถอดเปลี่ยนเหรียญได้ ใช้ติดเป็นเข็มกลัด หรือเป็นจี้ห้อยคอ หรือ
ปรับเป็นกรอบรูปวางตั้งโต๊ะได้

เหรียญที่ระลึกบรรจุในซองผ้�ไหม
ประกอบด้วย เหรียญเงิน บรอนซ์ ทองแดง (แบบไม่ขัดเงา)

ขน�ดใหญ่ ร�ค� ๓,๐๐๐ บ�ท
ขน�ดเล็ก ร�ค� ๒,๐๐๐ บ�ท

ขน�ดเล็ก ร�ค� ๓,๐๐๐ บ�ท

แบบทองแดง

แบบเงินรมดำ�

“ซองทําจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 
จัดทําแบบคละสีและคละลาย ไม่สามารถเลือกได้”

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินผู้บริจาคเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีได้)

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินผู้บริจาคเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีได้)

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินผู้บริจาคเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีได้)

(สามารถออกใบเสร็จรับเงินผู้บริจาคเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีได้)

จําหน่ายพร้อม
เหรียญทองแดงรมดํา

จําหน่ายพร้อมเหรียญเงิน


