




 
   

สั่งซ้ือครั้งที่................  
 

ใบสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2564 (ใช้ส ำหรับ สพป.เท่ำนั้น) 
 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ...................................................................เขต............................... 

ที่อยู่เลขที่..................................... หมู่ ............. ถนน ..................................ต ำบล/แขวง........ ............................ 

อ ำเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................... ........ รหัสไปรษณีย์...........................   

2. ชื่อ-นำมสกุล ผู้ประสำนงำน ........................................................................................................ ....................... 

โทรศัพท์ ............................................................................................................................................................  

3. ขอสั่งซื้อหนังสือวันเด็กจ ำนวน.......................................เล่ม เป็นเงิน...........................................................บำท  

 
ราคาสั่งซื้อ (ราคาปก 15 บาท) 

 ราคาเล่มละ 13 บาท (ราคานี้เฉพาะ สพป. และ สพม. เท่านั้น) 

 

 
 ลงชื่อ............................................................... 
 (......................................................) 
 วันที่............................................................ 
 
หมายเหตุ  
1. กรุณาช าระค่าหนังสือวันเด็กก่อนส่งใบสั่งซ้ือ โดยโอนเงินในนาม “องค์การค้าของ สกสค.” 

เลขที่บัญชีเอกสารตามแนบ  
2. โปรดส่งใบสั่งซ้ือและส าเนาใบโอนเงินไปยัง หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. 
    ตามช่องทางดังนี้ 
  ทาง LINE โดยเพิ่มเพื่อนพิมพ์ค าว่า @suksapanpanit หรือสแกน  
  ทางอีเมล์ suksapan99@hotmail.com 
 
3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2514 4023-30 ต่อ 204 ,205 
 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.  
   หรือโทรสายด่วนมือถือ 08 4779 4584 
 



 
   

สั่งซ้ือครั้งที่................  
 

ใบสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2564 (ใช้ส ำหรับ สพม.เท่ำนั้น) 
 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต..........................จังหวัด................................................................. 

ที่อยู่เลขที่..................................... หมู่ ............. ถนน ..................................ต ำบล/แขวง........ ............................ 

อ ำเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................... ........ รหัสไปรษณีย์...........................   

2. ชื่อ-นำมสกุล ผู้ประสำนงำน ........................................................................................................ ....................... 

โทรศัพท์ ............................................................................................................................................................  

3. ขอสั่งซื้อหนังสือวันเด็กจ ำนวน.......................................เล่ม เป็นเงิน...........................................................บำท  

 
ราคาสั่งซื้อ (ราคาปก 15 บาท) 

 ราคาเล่มละ 13 บาท (ราคานี้เฉพาะ สพป. และ สพม. เท่านั้น) 

 

 
 ลงชื่อ............................................................... 
 (......................................................) 
 วันที่............................................................ 
 
หมายเหตุ  
1. กรุณาช าระค่าหนังสือวันเด็กก่อนส่งใบสั่งซ้ือ โดยโอนเงินในนาม “องค์การค้าของ สกสค.” 

เลขที่บัญชีเอกสารตามแนบ  
2. โปรดส่งใบสั่งซ้ือและส าเนาใบโอนเงินไปยัง หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. 
    ตามช่องทางดังนี้ 
  ทาง LINE โดยเพิ่มเพื่อนพิมพ์ค าว่า @suksapanpanit หรือสแกน  
  ทางอีเมล์ suksapan99@hotmail.com 
 
3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2514 4023-30 ต่อ 204 ,205 
 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.  
   หรือโทรสายด่วนมือถือ 08 4779 4584 
 



 
 ลูกค้าทั่วไป  

สั่งซ้ือครั้งที่................  
 

ใบสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2564 
 

1. ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ.......................................................................................................................................... 
2. ชื่อหน่วยงาน ....................................................................................................................................................  
3. สถานที่จัดส่งหนังสือ …………………………………………………………….………เลขที่..................ถนน.........................  

ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์....................  

    โทรศัพท.์.............................................โทรสาร...................................มือถือ...................................................  
4. ใบเสร็จรับเงนิออกในนาม

........................................................................................................................................................................  
5. ขอสั่งซื้อหนังสือวันเด็กจ านวน.......................................เล่ม เป็นเงิน...........................................................บาท  

 
ราคาสั่งซื้อ (ราคาปก 15 บาท) 

 จ านวน 1-99 เล่ม ราคาเล่มละ 15 บาท 

 จ านวน 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 14 บาท 

 
 ลงชื่อ............................................................... 
 (......................................................) 
 วันที่............................................................ 
 
หมายเหตุ  
1. กรุณาช าระค่าหนังสือวันเด็กก่อนส่งใบสั่งซ้ือ โดยโอนเงินในนาม “องค์การค้าของ สกสค.” 

เลขที่บัญชีเอกสารตามแนบ  
2. โปรดส่งใบสั่งซ้ือและส าเนาใบโอนเงินไปยัง หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. 
    ตามช่องทางดังนี้ 
  ทาง LINE โดยเพิ่มเพื่อนพิมพ์ค าว่า @suksapanpanit หรือสแกน  
  ทางอีเมล์ suksapan99@hotmail.com 
 
3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2514 4023-30 ต่อ 204 ,205 
 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.  
   หรือโทรสายด่วนมือถือ 08 4779 4584 



เลขทีบ่ัญชีธนาคาร 
 โอนเงินผ่านธนาคารส่ังจ่ายในนามองค์การค้าของ สกสค.  

 ธนาคารไทยพาณชิย์     (กรุงเทพฯ)  สาขาราชด าเนินกลาง   บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 030-3-00800-8  
 ธนาคารกรุงไทย           (กรุงเทพฯ)  สาขาวสุิทธิ์กษัตริย์       บัญชีออมทรัพย์ เลขที ่006-1-18896-4  
 ธนาคารกรุงไทย           สาขาต่างจังหวดัทีเ่ปิดบัญชี   “องค์การค้าของ สกสค.”  มดีังต่อไปนี้  

 
ล าดับที ่ จังหวดั                สาขาทีเ่ปิดบัญชี                   เลขทีบ่ัญชี            ล าดับที ่      จังหวดั          สาขาที่เปิดบัญชี            เลขทีบ่ัญชี  
 1  กระบ่ี  กระบ่ี  812-1-87507-2  38  เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  614-0-16911-9  
 2  กาญจนบุรี  กาญจนบุรี  713-0-03748-2  39  แพร่  แพร่  506-1-91553-4  
 3  กาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ 404-0-17493-3  40  ภูเก็ต  ภูเก็ต  805-1-83843-2  
 4  กาํแพงเพชร  ชากงัราว  347-1-18410-4  41  มหาสารคาม  มหาสารคาม  409-0-34807-2  
 5  ขอนแก่น  ถนนมะลิวลัย ์ 424-1-69558-2  42  มุกดาหาร  มุกดาหาร  420-1-83534-0  
 6  จนัทบุรี  ถนนศรีรองเมือง  271-1-09410-3  43  แม่ฮ่องสอน  แม่ฮ่องสอน  508-1-46782-0  
 7  ฉะเชิงเทรา  ฉะเชิงเทรา  201-1-62872-5  44  ยโสธร  ยโสธร  315-1-96328-5  
 8  ชลบุรี  ศรีราชา  208-1-90890-5  45  ยะลา  ยะลา  909-1-95976-2  
 9  ชยันาท  ชยันาท  106-1-87616-0  46  ร้อยเอ็ด  ตลาดหายโศก  293-1-33793-5  
 10  ชยัภูมิ  ชยัภูมิ  307-0-30053-7  47  ระนอง  ระนอง  806-1-59484-6  
 11  ชุมพร  ชุมพร  803-0-09648-8  48  ระยอง  ท่าประดู่ 235-1-42120-5  
 12  เชียงราย  หา้แยกพ่อขุนเมง็ราย  539-1-61141-5  49  ราชบุรี  ราชบุรี  705-1-77336-4  
 13  เชียงใหม่  ศรีนครพิงค ์ 296-1-11064-5  50  ลพบุรี  วงเวียนสระแกว้  129-1-46790-4  
 14  ตรัง  ตรัง  903-1-98185-0  51  ลาํปาง  ลาํปาง  503-0-12244-3  
 15  ตราด  ตราด  206-1-65171-2  52  ลาํพูน  ลาํพูน  511-0-04062-1  
 16  ตาก  ตาก  603-1-95254-8  53  เลย  เลย  403-1-90658-7  
 17  นครนายก  นครนายก  211-1-66357-3  54  ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ  311-0-29044-8  
 18  นครปฐม  พระปฐมเจดีย ์ 353-1-11687-8  55  สกลนคร  สกลนคร  412-1-93597-7  
 19  นครพนม  นครพนม  408-1-87386-0  56  สงขลา  สงขลา  901-0-15962-0  
 20  นครราชสีมา  นครราชสีมา  301-0-49025-9  57  สตูล  สตูล  910-1-75871-3  
 21  นครศรีธรรมราช  ท่าวงั  363-1-15881-5  58  สมุทรปราการ  ปากนํ้ า  219-1-66775-9  
 22  นครสวรรค ์ นครสวรรค ์ 605-0-24160-0  59  สมุทรสงคราม  สมุทรสงคราม  709-1-68853-8  
 23  นนทบุรี  นนทบุรี  108-0-14106-5  60  สมุทรสาคร  สมุทรสาคร  712-1-86535-1  
 24  นราธิวาส  นราธิวาส  905-1-75450-7  61  สระแกว้  สระแกว้  236-1-39536-3  
 25  น่าน  น่าน  507-0-07905-0  62  สระบุรี  ปากเพรียว  264-1-19230-6  
 26  บุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ 308-1-89671-1  63  สิงห์บุรี  สิงห์บุรี  116-1-87654-5  
 27  ปทุมธานี  ปทุมธานี  110-1-66879-2  64  สุโขทยั  สุโขทยั  616-1-91504-9  
 28  ประจวบคีรีขนัธ์  ประจวบคีรีขนัธ์  715-1-55145-2  65  สุพรรณบุรี  สุพรรณบุรี  710-1-71963-5  
 29  ปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี  213-1-72712-7  66  สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี  807-0-23891-7  
 30  ปัตตานี  ปัตตานี  907-1-96240-7  67  สุรินทร์  สุรินทร์  310-0-10839-6  
 31  พระนครศรีอยธุยา  ตลาดหวัรอ  265-1-12556-3  68  หนองคาย  หนองคาย  413-1-69418-2  
 32  พะเยา  พะเยา  512-1-87492-8  69  หนองบวัลาํภู  หนองบวัลาํภู  402-1-87345-7  
 33  พงังา  พงังา  809-1-53214-8  70  อ่างทอง  อ่างทอง  118-1-62613-7  
 34  พทัลุง  พทัลุง  908-0-08666-5  71  อาํนาจเจริญ  อาํนาจเจริญ  319-1-66450-5  
 35  พิจิตร  พิจิตร  610-1-78766-4  72  อุดรธานี  ถนนอุดรดุษฎี  292-1-09899-7  
 36  พิษณุโลก  ถนนสิงหวฒัน์  644-1-23666-4  73  อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์ 510-0-27576-6  
 37  เพชรบุรี  พระนครคีรี  731-1-27946-1  74  อุทยัธานี  อุทยัธานี  619-1-83693-7  
     75  อุบลราชธานี  ส่ีแยกกิโลศูนย ์ 287-1-11547-8  
      (ถ.ชยางกูร กม. 0 เดิม) 


