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1 บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด 02-5752559 ,02-575-2526 1/999 อาคารภูมิสรวล ก าแพงเพชร 6 

Fax 02-5752659 แขวงดอนเมือง กทม. 10210
http://www.planforkids.com

2 บริษัท ข้าวฟ่าง จ ากัด (ส านักพิมพ์ จ ากัด) 02-8807390-1 78 ซอยปิ่นนคร 4 ถนนบรมราชชนนี
เขตตล่ิงชัน กทม. 10170
http://www.khaofang.com

3 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 02-73982222 ต่อ 8330 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 1858/87-90 
จัดจ ำหน่ำยโดย บริษัท ส านักพิมพ์ Fax. 02-7398358 ถนนบางนา-กม. 4.5 แขวง/เขตบางนา  
ซีเอ็ดยูเคชัน 02-7398338-9 กทม. 10260

http://www.se-ed.com/eShop
4 บริษัท ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด 02-3203721-26 1991/129-130 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)

Fax. 02-3203729 -32 แขวง/เขตสวนหลวง  กทม. 10250

5 บริษัท ส านักพิมพ์นานมีบุ๊กส์ จ ากัด 11 ถนนสุขุมวิท 13 (ซอยสวัสดี)
6 บริษัท ส านักพิมพ์นานมีบุ๊กส์คิดด้ี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
7 บริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง (บริษัทในเครือส านัก กทม. 10110

พิมพ์นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น) http://www.nanmeebooks.com
8 บริษัท ส านักพิมพ์บรรณกิจ (1991) จ ากัด 02-2825520 34-42 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
9 บริษัท ส านักพิมพ์บรรณกิจ 02-2827537 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
10 บริษัท ส านักพิมพ์บรรณกิจ เทรดด้ิง จ ากัด Fax. 02-6299801 http://www.bhannakij.com
11 บริษัท ส านักพิมพ์บ้านแปลน ในเครือบริษัท 02-2756358 ต่อ 22 บริษัทแปลน สารา จ ากัด

แปลน สารา จ ากัด 02-2761938-39 138 อาคาร เอวี ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง กทม. 10400

12 บริษัท ส านักพิมพ์แม็ค จ ากัด 02-5120661 9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 
02-9382022-7 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900

http://dev.maceducation.com
13 บริษัท ส านักพิมพ์สุวีริยสาส์น (ในเครือ 02-871542-4 122/107-109 หมู่ 2 ซอย 91/1 ถนนประชาอุทิศ 

ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก) Fax. 02-8717545 แขวง/เขตทุ่งครุ กทม. 10210
http://www.chomromdek.com

14 บริษัท ส านักพิมพ์ห้องเรียนจ ากัด 02-5752559 3/22 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน
จัดจ าหน่ายโดยบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ Fax.02 575 2659 แขวสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

16 ส านักพิมพ์เกริก ยุ้นพันธ์ 977/2 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว
จัดจ ำหน่ำยโดย บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ แขวงสามเสนนอก กทม. 10210
จ ากัด 02-5752551 ,02-5752828

17 ส านักพิมพ์ครูชีวัน บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด
จัดจ ำหน่ำยโดย บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ 1/999 อาคารภูมิสรวล ก าแพงเพชร 6 

15

02-5752559
Fax. 02-5752659

2076/8 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 18 ถ.จันทร์
กรุงเทพมหานคร แขวงช่วงนนทรี  เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไบรท์มายด์

ภาคผนวก ข (พ.ศ.2557)

ที่ รายชือ่บริษัทส านักพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

02-6623000 ต่อ 4326
02-6709800

รายชื่อ/ทีอ่ยู/่เบอร์โทรศัพท์ส านักพิมพ์ตามตวัอยา่งรายการหนังสือภาคผนวก ก
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http://www.bhannakij.com/
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ภาคผนวก ข (พ.ศ.2557)

ที่ รายชือ่บริษัทส านักพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

รายชื่อ/ทีอ่ยู/่เบอร์โทรศัพท์ส านักพิมพ์ตามตวัอยา่งรายการหนังสือภาคผนวก ก

จ ากัด 02-5752551 ,02-5752828 แขวงดอนเมือง(เขตดอนเมือง) กทม. 10210
www.planforkids.com

18 ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก 02-8717542-44 122/110 ซอย 91/1 ถนนประชาอุทิศ 
Fax. 02-8717545 แขวง/เขตทุ่งครุ กทม. 10210

19 ส านักพิมพ์ดวงกมล โทร : 02-5809910 212 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
02-5910360 หลักส่ี กทม. 10210

Fax : 02-5809910 http://www.dk.co.th
20 ส านักพิมพ์เดรสเทค (ไทย) 02-2374689 23/26-27 หมู่ 0 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 

จัดจ าหน่ายโดย คอมบางกอก จ ากัด แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
http://www.crestec.com

21 ส านักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์ 02-2292000 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
แห่งประเทศไทย จัดจ ำหน่ำยโดย  บริษัท
 ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)

22 ส านักพิมพ์ธรรมสภา และ 02-4411588 1/4-5 ถ.บรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์
สถาบันบันลือธรรม 02-888-7940 Fax. 02-4411464  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ 10170

    02-4411983 
23 บริษัทธีรสานส์น พับลิชเชอร์ จ ากัด 02-3985916 4242 หมู่ 1 สุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ 

0-2749-7984 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Fax. 0-27497930 http://www.dheerasarn.com

24 บริษัท ส านักพิมพ์นิวเกตมีเดีย จ ากัด 02-2980640 979/37 เอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18 
Fax. 02-298-0579 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 

กทม. 10400
25 ส านักพิมพ์นิวเจนเนเรชั่น พับลิชชิ่ง 02-9346731-33
26 ส านักพิมพ์ปลาตะเพียน 02-2816110 28-30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม

02-2816240-2 ต่อ 105 เขตพระนคร กทม. 10200
27 ส านักพิมพ์รีดด้ิง ปารต้ี 02-5752559 1/999 อาคารภูมิสรวล ก าแพงเพชร 6 

(ในเครือบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด) Fax. 02-5752659 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
28 หจก.ส านักพิมพ์ ผักแว่น 02-9304840-1 60 ซอยลาดพร้าว 43 (ซอยสันติคาม 47) 

02-8812840 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก 
Fax. 02-9304842 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
        02-9304745 http://www.pakvanfranchise.com

29 ส านักพิมพ์พิชญา จัดจ ำหน่ำยโดย 053-837855
ส านักพิมพ์ฉันทนาภรณ์

30 ส านักพิมพ์พีพี จัดจ ำหน่ำยโดย โรงพิมพ์ 02-2812205
วัชรินทร์ พีพี 02-2812197

31 ส านักพิมพ์พี-เอ 02-7919643
02-7398338-9
081-5310860

32 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่พิทยา 02-5411450 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ลาดพร้าว 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

02-5752559
Fax. 02-5752659

http://www.planforkids.com/
http://www.dk.co.th/
http://www.crestec.com/
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http://www.pakvanfranchise.com/
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ภาคผนวก ข (พ.ศ.2557)

ที่ รายชือ่บริษัทส านักพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

รายชื่อ/ทีอ่ยู/่เบอร์โทรศัพท์ส านักพิมพ์ตามตวัอยา่งรายการหนังสือภาคผนวก ก

33 ส านักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 02-4239999 ต่อ 6523 บริษัทอัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
Fax. 02-4343555 พับลิชชิ่งจ ากัด 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์

         02-4343777  (บรมราชชนนี) เขตตล่ิงชัน กทม.10170
http://www.amarinpocketbook.com

34 ส านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 02-8811734-5 460 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด 
Fax. 0-2424-6280 เขตบางพลัด กทม. 10700

http://www.ffc.or.th
35 บริษัทรักลูกกรุ๊ป 02-5561134-35 ต่อ 556, 932 ถ ประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

1136 กรุงเทพมหานคร 10800
36 ส านักพิมพ์ลูกหมี
37 ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 02 222 9394 216 - 220 ถ.บ ารุงเมือง แขวงส าราญราษฎร์

02 222 5371 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
02 222 5372

02-2224772 ต่อ 261
38 ส านักพิมพ์วาดดาว (ในเครือบริษัทแปลน 02-5752559 1/999 อาคารภูมิสรวล ก าแพงเพชร 6 

ฟอร์ คิดส์ จ ากัด) จัดจ าหน่ายโดย Fax. 02-5752659 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210

 บริษัทแปลนฟอร์คิดส์จ ากัด 
39 ส านักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พร้ิน 02-6755600 125 สาธร กทม. 10120

Fax. 02-2126444
        02-2120086
        02-6755639 http://www.sirivatana.co.th

40 ส านักพิมพ์ศึกษาภัณฑ์พานิช (องค์การค้า 02-6291910 ต่อ 170-172 http://www.suksapan.or.th
ครุสภา)

41 ส านักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพ 02-2438000 701 ถ.นครไชยศรี ดุสิต กทม. 10300
วิชาการ (พว.) 02-2418994-8 http://www.iadth.com

Fax. 02-669-2003
42 ส านักพิมพ์สมาคมสตรีอุดมศึกษา

แห่งประเทศไทย
43 ส านักพิมพ์สุริยบรรณ 053-247673 167/1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง   

(ในเครือส านักพิมพ์กนกบรรณสาร) จ.เชียงใหม่ 50000 หรือ ตู้ ปณ. 37
ปณจ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

44 บริษัท สุวีริยาสาส์น จ ากัด 02-8717543 122/110 ซอย 91/1 ถนนประชาอุทิศ 
จัดจ ำหน่ำยโดย ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก Fax. 02-8717545 แขวง/เขตทุ่งครุ กทม. 10210
02-8717542-44 http://www.chomromdek.com

45 ส านักพิมพ์อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง 0-2423-9999 กด 6 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) 
จ ากัด (มหาชน) จัดจ ำหน่ำยโดย บริษัท Fax. 0-2449-9222 เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
 อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 0-2449-9500-6 http://www.amarin.co.th

46 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด  0-2622-2999 142 ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ เขตพระนคร 
Fax. 0-2622-2999 ต่อ 1390 กทม. 10200

อยู่ระหว่างการประสานข้อมูล

อยู่ระหว่างการประสานข้อมูล

http://www.amarinpocketbook.com/
http://www.ffc.or.th/
http://www.sirivatana.co.th/
http://www.suksapan.or.th/
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http://www.amarin.co.th/
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ภาคผนวก ข (พ.ศ.2557)

ที่ รายชือ่บริษัทส านักพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

รายชื่อ/ทีอ่ยู/่เบอร์โทรศัพท์ส านักพิมพ์ตามตวัอยา่งรายการหนังสือภาคผนวก ก

www.aksorn.com
47 ส านักพิมพ์อักษราพิพัฒน์ (ในเครือบริษัท 02-4127709 240/132-133 ถนนจรัลสนิทวงศ์  

อักษราฟอร์ คิดส์) 02-4127707 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
48 ส านักพิมพ์อักษราฟอร์คิดส์ 02-4125070 กรุงเทพฯ 10700

Fax. 662-412-7710 http://www.aksaraforkids.com
49 ส านักพิมพ์อุ้ยโปสเตอร์ 02-4103990-1

จัดจ ำหน่ำยโดย ส านักพิมพ์ปั้มสเตชั่น
50 ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 02-2514476,02-4348814-5

จัดจ ำหน่ำยโดย ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ Fax. 02-424-0152
51 ส านักพิมพ์เฮลโลคิดส์ (ในเครือบริษัท 02-5752559 ,02-5752828 1/999 อาคารภูมิสรวล ก าแพงเพชร 6 

แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด) จัดจ ำหน่ำยโดย แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
 บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด

52 ส านักพิมพ์แฮปปี้ เลิร์ยนิ่ง (ในเครือบริษัท 02-5752559 1/999 อาคารภูมิสรวล ก าแพงเพชร 6 
แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด) จัดจ ำหน่ำยโดย Fax. 02-5752659 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากัด
02-5752551 ,02-5752828

53 ส านักพิมพ์ พาสพับลิชชิ่ง (ในเครือบริษัท 02-8812840-3 248 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
พาสเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด จัดจ ำหน่ำยโดย Fax. 02-4344572 กรุงเทพฯ 10700

บริษัท พาสเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด

54 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-2189872 อาคารวิทยกิติด์ ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 พญาไท กทม.

10300

55 ส านักพิมพ์ Hello Kids 02-575-2559 ,  02-575-2526 1/999 อาคารภูมิสรวง ก าแพงเพชร 6 แขวงสีกัน 

โทรสาร 02-575-2659 เขตดอนเมือง กทม 10210

56 ส านักพิมพ์สานอักษร  02-870-7512-3 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม  

โทรสาร 02-870-7514 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

57 ส านักพิมพ์อันนาบุ๊ค   02-218-9872 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิติต์ 

โทรสาร 02-254-4331 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 พญาไท กทม. 10330

58 ส านักพิมพ์ห้องเรียน  โทรศัพท์ 02-278-0378 3/22 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

,02-279-6713 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

59 ส านักพิมพ์โลกหนังสือ โทรศัพท์ 02-864-3536 135/39 ซอย 29 อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ 

02-864-3752 เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600 

60 ส านักพิมพ์ประภาคาร  02-222-9394, 02-222-5371, 02-222-5372 216-220 ถ. บ ารุงเมือง แขวงส าราญราษฏร์  

โทรสาร 02-225-6556, 02-225-6557 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

61 ส านักพิมพ์ก้อนเมฆ 02-553-2485  , 087-074-6464 88/4 หมู่บ้านไพรเวทเนอวานา ซ.คงพิท้กษ์ ถ.เกษตร-นวมินทร์  

http://www.aksorn.com/
http://www.aksaraforkids.com/
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ที่ รายชือ่บริษัทส านักพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

รายชื่อ/ทีอ่ยู/่เบอร์โทรศัพท์ส านักพิมพ์ตามตวัอยา่งรายการหนังสือภาคผนวก ก

 โทรสาร 02-553-2485 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

62 ส านักพิมพ์เอสซีจี  โทรศัพท์ 02-586-5506 1 อาคาร 30C ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซ่ือ 

 โทรสาร 02-586-3910 กรุงเทพฯ 10800
หมายเหตุ  หากข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดต่อ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
              โทร  02 - 288 5774  โทรสาร 02 - 288 5780


