โปรแกรมบริหารงานโรงเรียนเอกชน (PSM55) สําเร็จร ูป
พิสจู น์ผลการใช้งานด้วยยอดขายมากกว่า 600 ช ุดทัว่ ประเทศ การันตีผลงาน
ด้วยโปรแกรมท ุกระบบพัฒนาโดยทีมงานที่พฒ
ั นางานให้กบั สช.
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 087‐343‐5041

โปรแกรมสําเร็จรูปทุกระบบพัฒนาโดยทีมพัฒนางานให้กบั สช. เน้นใช้งานง่ายในรูปแบบที่ผใู้ ช้คนุ้ เคย
โปรแกรมพิสจู น์แล้วจากปี ที่ผา่ นมามีโรงเรียนไว้วางใจใช้งานมากกว่า 600 โรงเรียนทัว่ ประเทศ
ซึ่งในปี นีไ้ ด้เพิ่มความสามารถของโปรแกรมให้สามารถทํางานตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สดุ
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทํางานของโรงเรียนมาโดยตลอด
ใหม่ลา่ ส ุด โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล รองรับหลักสูต2544และ2551 บริการติดตัง้ และอบรมฟรี
โปรแกรมระบบใบเสร็จรับเงิน + งาน STOCK สินค้า ในตัวเดียวกัน
ตัง้ แต่วนั นี้ถึง
และทางบริษทั มีเจ้าหน้าที่มปี ระสบการณ์ดา้ นนีเ้ ป็ นเวลายาวนาน
31 มกราคม 2557 เท่านัน้
ซึ่งคอยให้บริการหลังการขาย ตอบปั ญหาและให้คาํ ปรึกษาได้ตลอด
(การติดตัง้ และอบรมฟรีที่โรงเรียนนัน้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://itshopdotinfo.blogspot.com
ต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขและช่วงเวลาที่
กําหนดเท่านัน้ ค่ะ)

และhttp://www.facebook.com/ITSHOPDOTINFO

โปรแกรมของ ITSHOP.INFO ต้อง PSM55 เท่านัน้ ก่อนสัง่ ซื้อโปรดศึกษาข้อมูลให้ดี
ก่อนตัดสินใจสัง่ ซื้อนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก ITSHOP.INFO

ราคาทัง้ หมดของระบบ PSM55
1.ระบบใบเสร็จรับเงิน BM55

7,900

2.ระบบทะเบียนวัดผล RM55

8,900
3,900

3.ระบบข้อมูลพื้นฐาน DM55
4.ระบบจ่ายเงินเดือน PM55

ปกติ

พิเศษลดเหลือ

4,900

5.ระบบจัดตารางสอน SM55

4,900

6.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TM55(บ ุคลากร)

5,900

7.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TS55(นักเรียน)

5,900

8. ระบบห้องสมุด LB

9,900

5,900 บาท
7,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
6,900 บาท

*หมายเหต ุ ถ้าต้องการใช้งานแบบ Multiuser คือใช้ได้หลายเครือ่ งพร้อมกัน หรือระบบ LAN คิดเพิ่มโปรแกรมละ 2,000 บาท
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ITSHOP.INFO
เลขที่ 66 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบ ุรี 11000
ตัวอย่างบัตรประจําตัวนักเรียน

แจกฟรี
ระบบสารบรรณ DC ปกติ 2,900 บาท
แต่เราไม่ขาย เมื่อรับจดหมายนี้แล้ว
เพียงท่าน ส่งชื่อ‐เบอร์โทรผูต้ ิดต่อ ชื่อโรงเรียน
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แล้ว e-mail มาที่ itshop.mon@gmail.com
ท่านจะได้รบั ระบบสารบรรณ DC ฟรีทนั ที

1.ระบบใบเสร็จรับเงิน BM55

สามารถนําเข้าข้อมูลจาก PSIS มาใช้งานได้ตอ่ ทันที
โดยไม่ตอ้ งเพิ่มข้อมูลนักเรียนใหม่ ระบบมีขนั้ ตอนการทํางานที่งา่ ยไม่ย่งุ ยาก
ปรับรายการรับเงินให้ตรงกับการรับเงินจริงของแต่ละโรงเรียนได้
ออกใบเสร็จได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รับชําระแบบผ่อนชําระได้พร้อมแสดงยอดค้างชําระ
สรุปยอดค้างชําระ ติดตามหนีไ้ ด้แม่นยํา, ออกใบเตือน‐แจ้งชําระได้ และรายงานรับชําระเงิน
สามารถใส่ Logo ของโรงเรียนในใบเสร็จรับเงินได้อย่างง่ายดาย
สารมารถออกรายงานต่างๆได้ดงั นี้
หน้าจอหลัก
1.รายงานประจําวัน
2.รายงานยอดชําระเงิน
3.ใบเตือน-ใบแจ้งชําระเงิน
4.รายงานรับชําระแยกรายการ
5.รายงานรับชําระเลือกรายการ
และโปรแกรมยังมีระบบมีความปลอดภัยสูง
ใส่รหัสก่อนออกใบเสร็จ และยกเลิกใบเสร็จทุกครัง้
มีระบบงาน STOCK สินค้า, ออกใบเสร็จตัด STOCK สินค้าได้

ปกติ 7,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

5,900 บาท

หน้าจอรับชําระเงิน
หน้าจอรายงานรับชําระเงิน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างใบเตือน
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2.ระบบทะเบี ยนวัดผล

RM55

สามารถนําเข้าข้อมูลจาก PSIS มาใช้งานได้เลย โปรแกรมรองรับหลักสูตรการศึกษา
2544 และ 2551ในตัวเดียวกัน ซึ่งครอบคลุม ระดับประถม
มัธยมต้น-ปลาย ปวชและปวส บันทึกคะแนนรายวิชาพร้อมตัดเกรดให้อตั โนมัตไิ ม่ตอ้ ง
เสียเวลาคํานวณเอง จัดทําเอกสาร ปพ1 ปพ2 ปพ3 ปพ4 ปพ7 ได้อย่างรวดเร็ว ออกใบ
รายงานผลการเรียนแจ้งผูป้ กครองพร้อมจ่าหน้าซอง รายงานผลการเรียนรายห้อง ระบุ
เป็ นรายบุคคล และแยกรายวิชาได้ บันทึกผลการเรียน เช็คผลการเรียน และบันทึกผล
การประเมินระดับชาติได้อย่างง่ายดาย
หน้าจอหลัก

ปกติ 8,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

7,900 บาท

ตัวอย่างเอกสาร ปพ7

หน้าจอบันทึกผลการเรียน

ใหม่ลา่ สุด โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียน RM55 รองรับหลักสูตรการศึกษา 2551
ตัวอย่างเอกสาร ปพ1 (ด้านหน้า)

ตัวอย่างเอกสาร ปพ1 (ด้านหลัง)
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3.ระบบข้อมูลพื้นฐาน

DM55

สามารถนําเข้า‐ส่งออกข้อมูลจาก PSIS มาใช้งานได้เลย ไม่ตอ้ งจัดทําข้อมูลซํา้ ซ้อน จัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆของนักเรียนพร้อมพิมพ์ใบมอบตัวได้เลย และมีการจัดเก็บบัญชีชนั้ เรียน บัญชี
รายชือ่ นักเรียน รายชือ่ บุคลากร สามารถคัดลอกข้อมูลนักเรียนระหว่างปี การศึกษาได้โดย
ไม่ตอ้ งทําข้อมูลใหม่ ออกบัตรประจําตัวนักเรียนและบุคลากรได้อย่างง่ายดาย ออก
รายงานบัญชีชนั้ เรียน รายงานรายชือ่ นักเรียน และรายงานบุคลากร จัดทําข้อมูลตราสาร
พร้อมพิมพ์รายงานตราสารได้

ปกติ 3,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

2,900 บาท

หน้าจอหลัก
หน้าจอข้อมูลชัน้ เรียน

หน้าจอพิมพ์รายงาน
ตัวอย่างรายงานรายชือ่ นักเรียน

ตัวอย่างบัตรประจําตัวนักเรียน

ตัวอย่างรายงานบัญชีชนั้ เรียน
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4.ระบบจ่ายเงินเดือน

PM55

มีขนั้ ตอนการทํางานเข้าใจง่ายไม่ย่งุ ยาก บันทึกเงินรายได้และเงินหักได้อย่างง่ายดาย
สามารถคัดลอกข้อมูลเงินเดือนระหว่างเดือนได้เพิ่มความสะดวกต่อการทํางาน
ออกสลิปจ่ายเงินเดือนและรายงานการจ่ายเงินเดือน ออกบัญชีหนังสือรับรอการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบคํานวณทะเบียนเงินสะสม 3% เงินส่งภาษีให้อตั โนมัติ
ออกรานงานทะเบียนคุมเงินสมทบ 3% ออกหนังสือรับรองเงินเดือน ได้อย่างรวดเร็ว

ปกติ 4,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

2,900 บาท

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
หน้าจอบันทึกเงินเดือน

5.ระบบจัดตารางสอน SM55

สามารถช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางสอน จัดตารางสอนให้คาบเรียนของครูแต่ละคนในรายวิชาเดียวกัน
ไม่ชนกันได้ ออกรายงานตารางสอนของครูตารางเรียนของนักเรียนและออกรายงานตารางห้องได้
ปกติ 4,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

2,900 บาท

หน้าจอหลักจัดตารางสอน

ตัวอย่างตารางสอนของครู
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6.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TM55

(สําหรับบ ุคลากร)
สามารถบันทึกเวลาด้วยเครื่องรูดบัตร ออกรายงานเวลา เข้า - ออกรายงาน ขาด ลา มาสาย รายงานบันทึกเวลา
ประจําวัน รายงานสรุปการบันทึกเวลา
ปกติ 5,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

หน้าจอลงเวลา

3,900 บาท
ราคานีย้ งั ไม่รวมค่าอุปกรณ์

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาประจําวัน

7.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TS55

(สําหรับนักเรียน)
สามารถบันทึกเวลาด้วยเครื่องรูดบัตร ออกรายงานเวลา เข้า - ออกรายงาน ขาด ลา มาสาย รายงานบันทึก
เวลาประจําวัน รายงานสรุปการบันทึกเวลา
ปกติ 5,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

3,900 บาท
หน้าจอหลัก

ราคานีย้ งั ไม่รวมค่าอุปกรณ์

ตัวอย่างรายงานสรุปการบันทึกเวลา
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8.ระบบห้องสมุด LB

สามารถลงทะเบียนหนังสือ ยืม-คืน สืบค้นหนังสือ ออกรายงานการยืม-คืนหนังสือได้
อย่างง่ายดาย
หน้าจอหลัก

ปกติ 9,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

6,900 บาท
ราคานีย้ งั ไม่รวมค่าอุปกรณ์

หน้าจอลงทะเบียนหนังสือ

รายชื่อลูกค้ าของ ITSHOP.INFO (แสดงเฉพาะกรุ งเทพมหานคร.และปริมณฑล)
กรุงเทพมหานคร: ร.ร.กฤตศิลป์ วิทยา,ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์,ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์,ร.ร.เกษมสันต์บริ หารธุรกิจ,
ร.ร.โกศลภัทรวิทย์,ร.ร.โกศลวิทยา,ร.ร.จันทศิริวทิ ยาและเทคโนโลยีเอเชียบริ หารธุรกิจ,ร.ร.จํานงค์วทิ ยา,ร.ร.จิ้นเตอะ,ร.ร.เจริ ญพัฒนาบริ หารธุรกิจ,
ร.ร.ชาญเวทย์ศึกษา,ร.ร.ชาตศึกษา,ร.ร.ชาลีสมุทร,ร.ร.โชติกาญจน์,ร.ร.เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค,ร.ร.เซนต์ไมเกิ้ล,ร.ร.ณ ดุรณ,ร.ร.เด็กสากล,
ร.ร.เด็กสากลนิมิตใหม่,ร.ร.ตรอกจันทน์วทิ ยา,ร.ร.ไทยประสิ ทธิ์ศาสตร์,ร.ร.ไทยวิจิตรศิลป,ร.ร.ธัชริ นทร์วทิ ยาบางเขน,ร.ร.นาดาวิทยาทาน,
ร.ร.นีรชาศึกษาและนีรชาบริ หารธุรกิจ,ร.ร.บางกอกวิทยา (มูลนิธิ),ร.ร.บางกอกศึกษา,ร.ร.บางอ้อศึกษา,ร.ร.บํารุ งวิชา,ร.ร.ประเทืองทิพย์วทิ ยา,
ร.ร.ประสาทวิทยาอนุชน,ร.ร.ประสาทวุฒิ,ร.ร.ประเสริ ฐธรรมวิทยา,ร.ร.เปรมฤดีศึกษา,ร.ร.เปี่ ยมสุ วรรณวิทยา,ร.ร.ผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม,
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา,ร.ร.เผยอิง,ร.ร.พณิ ชยการกรุ งเทพ,ร.ร.พณิ ชยการสยาม,ร.ร.พร้อมพรรณวิทยา,ร.ร.ภารตวิทยาลัย,ร.ร.ภูมิสมิทธ์,ร.ร.มณี วฒั นา,
ร.ร.มเหสักข์พิทยา,ร.ร.มาคิดวิทยา,ร.ร.แม่พระประจักษ์,ร.ร.ยอดดวงใจ,ร.ร.ยุวทูตศึกษา,ร.ร.โยนออฟอาร์ค,ร.ร.ระเบียบศึกษา,ร.ร.เรวดี,ร.ร.ฤดีศึกษา,
ร.ร.เลิศพัฒนาศึกษา,ร.ร.วรมงคล,ร.ร.วรรณสว่างจิต,ร.ร.วลีรัตน์วทิ ยา,ร.ร.วังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริ หารธุรกิจ,ร.ร.วัดวชิรธรรมสาธิ ต,ร.ร.วิชยั วิทยา,
ร.ร.วิทยปัญญา,ร.ร.วีรสุ นทรบริ หารธุรกิจ,ร.ร.ศิลปวัฒนา,ร.ร.สตรี วรนาถ,ร.ร.สตรี วรนาถบางเขน,ร.ร.สยามสามไตร,ร.ร.สารสาสน์พฒั นา,
ร.ร.สารสาสน์พิทยา,ร.ร.สารสาสน์วเิ ทศนิมิตใหม่,ร.ร.สารสาสน์วเิ ทศร่ มเกล้า,ร.ร.สุ นีพิทยา,ร.ร.แสงหิ รัญ,ร.ร.แสงอรุ ณ,ร.ร.หนองจอกกงลิบฮัวเคียว,
ร.ร.อนุบาลฉัตรเฉลิม,ร.ร.อนุบาลพลอยแก้ว,ร.ร.อนุบาลเพาะ*,ร.ร.อนุบาลเพาะปั ญญา,ร.ร.อนุบาลมารี นิรมล,ร.ร.อนุบาลเยีย่ มนุช,ร.ร.อนุบาลโรจน์จิราภา,
ร.ร.อนุบาลวณลักษณ์,ร.ร.อนุบาลวรรณทิพย์ ชุมชนคลองจัน่ ,ร.ร.อนุบาลวัดไตรรัตนาราม,ร.ร.อนุบาลสมศกุลนา,ร.ร.อนุบาลสุ นี,ร.ร.อนุบาลอมรรัตน์,
ร.ร.อัลกุรรออ์วทิ ยา (ประเวศ),ร.ร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา,ร.ร.แอ๊ดเวนตีสเอกมัย,ร.ร.มัธยมปั ญญารัตน์
นนทบุรี: ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์,ร.ร.ดุสิตพณิ ชยการนนทบุรี,ร.ร.ดุสิตพณิ ชยการนนทบุรี,ร.ร.นันทนวรวิทย์,ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี,ร.ร.พณิ ชยการบางบัวทอง,
ร.ร.พึงรําลึก,ร.ร.มารี ยว์ ทิ ยาบางบัวทอง,ร.ร.รอบิตีบริ หารธุรกิจ,ร.ร.เล็กโกเมศอนุสรณ์,ร.ร.วัฒนพฤกษาบริ หารธุรกิจ,ร.ร.สันติวนั ,ร.ร.อนุบาลดวงใจ,
ร.ร.อนุบาลบวรพรรณ 2,ร.ร.อนุบาลมณี ยา,ร.ร.อนุบาลเลิศวินิต
ปทุมธานี: ร.ร.แก้วสว่างวิทยา,ร.ร.โชคชัยรังสิ ต,ร.ร.โชคชัยรังสิ ต,ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก,ร.ร.ดวงพร,ร.ร.ธัญวิทย์,ร.ร.ธัญวิทยา (ตงมิ้น),ร.ร.บรรจบรักษ์,
ร.ร.บ้านพลอย,ร.ร.บ้านใหม่วฒั นา,ร.ร.ประชุมวิทยา,ร.ร.ประสานมิตร,ร.ร.ปิ ยวัฒนศาสตร์,ร.ร.ผ่องสุ วรรณวิทยา,ร.ร.พระวิสุทธิวงส์,ร.ร.เฟื่ องฟ้ าวิทยา,
ร.ร.ยิง่ ยศอนุสรณ์,ร.ร.ระเบียบวิทยา,ร.ร.รังสฤษฎิ์สองภาษา,ร.ร.รังสิ ตวิทยา,ร.ร.รัตนโกสิ นทร์-รังสิ ต,ร.ร.สวนอักษร,ร.ร.สารสาสน์วิเทศรังสิ ต,ร.ร.สี วลี 2,
ร.ร.อนุบาลลัดดาวรรณ,ร.ร.อนุบาลวิภารัตน์,ร.ร.อุดมวิทยา,ร.ร.วัดมูลจินดาราม
สมุทรปราการ:ร.ร.เฉลิมวิทยา,ร.ร.ชํานิเทคโนโลยี,ร.ร.ชํานิเทคโนโลยี,ร.ร.ทอรัก,ร.ร.นันทวรรณทวิภาษ,ร.ร.ปราณี เนาวบุตร,ร.ร.ไพรี ขยาด,ร.ร.สันติดรุ ณ,
ร.ร.สามัคคีวทิ ยา,ร.ร.สุ ขเจริ ญผล,ร.ร.สุ ขเจริ ญผลแพรกษา,ร.ร.อนุสาส์นวิทยา,ร.ร.อนุสาสน์วทิ ยาสมุทรปราการ,ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
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ด ูรายชื่อล ูกค้าทัง้ หมดของเราได้ที่
http://itshopdotinfo.blogspot.com

หน้าจอรับชําระเงิน (ระบบใบเสร็จรับเงิน)

หน้าจอบันทึกผลการเรียน (ระบบทะเบียนวัดผล)

5,900

7,900

หน้าจอข้อมูลชัน้ เรียน (ระบบข้อมูลพื้นฐาน)

หน้าจอลงทะเบียนหนังสือ(ระบบห้องสมุด)

6,900

2,900

*หมายเหต ุ ถ้าต้องการใช้แบบ Multiuser คือใช้ได้หลาย
เครือ่ งพร้อมกันหรือระบบ LAN คิดเพิ่มโปรแกรมละ 2,000 บาท

สนใจสัง่ ซื้อและนัดวันติดตัง้ ได้ที่เบอร์ 087-343-5041 ค ุณส ุมณฑา
การสัง่ ซื้อ ทําใบสัง่ ซื้อหรือระบุชอื่ โปรแกรม พร้อม ชือ่ โรงเรียน จังหวัด ชือ่ ผูต้ ดิ ต่อและเบอร์โทร พร้อม e‐mail
และใบโอนเงิน Fax มาที่เบอร์ 02-8344711
บัญชีที่โอนเงินค่าโปรแกรม
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ บัญชีออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี ไอทีชอ้ ป ดอท อินโฟ
เลขที่ 329-1-28448-1
-ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารซอฟแวร์ปาร์ค บัญชีออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี ไอทีชอ้ ป ดอท อินโฟ
เลขที่ 568-0-08793-6

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
itshop.mon@gmail.com
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เป็นล ูกค้าของเราและ
ดาวน์โหลดคมู่ ือท ุกโปรแกรมได้ที่
ได้ที่ http://itshopdotinfo.blogspot.comและ
http://www.facebook.com/ITSHOPDOTINFO

ค ูปองรับส่วนลดพิเศษ
บริการติดตัง้ และอบรมฟรี
ตัง้ แต่วนั นีถ้ ึง 31 มกราคม 2556 เท่านัน้
(การติดตัง้ และอบรมฟรีที่โรงเรียนนัน้ ต้องเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขและช่วงเวลาที่กาํ หนดเท่านัน้ ค่ะ)
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