โปรแกรมบริหารงานโรงเรียนเอกชน (PSM57) สําเร็จรูป
พิสจู น์ผลการใช้งานด้วยยอดขายมากกว่า 700 ช ุดทัวประเทศ การันตีผลงาน
ด้วยโปรแกรมท ุกระบบพัฒนาโดยทีมงานทีพัฒนางานให้กบั สช.
สอบถามรายละเอียดได้ทีเบอร์ 087-343-5041
โปรแกรมสําเร็จรูปทุกระบบพัฒนาโดยทีมพัฒนางานให้กับ สช. เน้นใช้งานง่ายในรูปแบบทีผูใ้ ช้คนุ้ เคย
โปรแกรมพิสจู น์แล้วจากปี ทีผ่านมามีโรงเรียนไว้วางใจใช้งานมากกว่า 700 โรงเรียนทัวประเทศ
ซึงในปี นีได้เพิมความสามารถของโปรแกรมให้สามารถทํางานตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากทีสุด
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทํางานของโรงเรียนมาโดยตลอด
ใหม่ลา่ ส ุด โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล รองรับหลักสูต2544และ2551
และหลักสูตรใหม่อาชีวะศึกษา 2556 สามารถพิมพ์ ปพ.1แบบ 70/30 ได้ บริการติดตังและอบรมฟรี
โปรแกรมระบบใบเสร็จรับเงิน + งาน STOCK สินค้า ในตัวเดียวกัน
ตังแต่วนั นีถึง
และทางบริษทั มีเจ้าหน้าทีมีประสบการณ์ดา้ นนีเป็ นเวลายาวนาน
30 พฤศจิกายน 2558 เท่านัน
ซึงคอยให้บริการหลังการขาย ตอบปัญหาและให้คาํ ปรึกษาได้ตลอด
(การติดตังและอบรมฟรีทีโรงเรียนนัน
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที http://itshop.info
ต้องเป็ นไปตามเงือนไขและช่วงเวลาที
กําหนดเท่านันค่ะ)

และhttp://www.facebook.com/ITSHOPDOTINFO

โปรแกรมของ ITSHOP.INFO ต้อง PSM57 เท่านัน ก่อนสังซือโปรดศึกษาข้อมูลให้ดี
ก่อนตัดสินใจสังซือนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก ITSHOP.INFO

ราคาทังหมดของระบบ PSM57
1.ระบบใบเสร็จรับเงิน BM57

7,900

2.ระบบทะเบี ยนวัดผล RM57

9,900

3.ระบบข้อมูลพืนฐาน DM57
4.ระบบจ่ายเงินเดือน PM57

ปกติ

3,900
4,900

5.ระบบจัดตารางสอน SM57

4,900

6.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TM57(บุคลากร)

5,900

7.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TS57(นักเรียน)

5,900

8. ระบบห้องสมุด LB

9,900

10. เว็บเช็คเกรด

7,900

พิเศษลดเหลือ

5,900 บาท
8,900 บาท(ร.ร. สามัญ)
2,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท
6,900 บาท
5,900 บาท

*หมายเหต ุ ถ้าต้องการใช้งานแบบ Multiuser คือใช้ได้หลายเครืองพร้อมกัน หรือระบบ LAN คิดเพิมโปรแกรมละ 2,000 บาท
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

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

แจกฟรี

ระบบสารบรรณ DC ปกติ 2,900 บาท
แต่เราไม่ขาย เมือรับจดหมายนีแล้ว
เพียงท่าน ส่งชือ-เบอร์โทรผูต้ ิดต่อ ชือโรงเรียน
แล้ว e-mail มาที itshop.mon@gmail.com
ท่านจะได้รบั ระบบสารบรรณ DC ฟรีทนั ที
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1.ระบบใบเสร็จรับเงิ น BM57

สามารถนําเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel มาใช้งานได้ตอ่ ทันที
โดยไม่ตอ้ งเพิมข้อมูลนักเรียนใหม่ ระบบมีขนตอนการทํ
ั
างานทีง่ายไม่ยง่ ุ ยาก
ปรับรายการรับเงินให้ตรงกับการรับเงินจริงของแต่ละโรงเรียนได้
ออกใบเสร็จได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รับชําระแบบผ่อนชําระได้พร้อมแสดงยอดค้างชําระ
สรุปยอดค้างชําระ ติดตามหนีได้แม่นยํา, ออกใบเตือน-แจ้งชําระได้ และรายงานรับชําระเงิน
สามารถใส่ Logo ของโรงเรียนในใบเสร็จรับเงินได้เอง
สารมารถออกรายงานต่างๆได้ดงั นี
1.รายงานประจําวัน
2.รายงานยอดชําระเงิน
3.ใบเตือน-ใบแจ้งชําระเงิน
4.รายงานรับชําระแยกรายการ
5.รายงานรับชําระเลือกรายการ
และโปรแกรมยังมีระบบมีความปลอดภัยสูง
ใส่รหัสก่อนออกใบเสร็จ และยกเลิกใบเสร็จทุกครัง
มีระบบงาน STOCK สินค้า, ออกใบเสร็จตัด STOCK สินค้าได้

ปกติ 7,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

5,900 บาท
หน้าจอหลัก

หน้าจอรับชําระเงิน
หน้าจอรายงานรับชําระเงิน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างใบเตือน
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2.ระบบทะเบี ยนวัดผล RM57

สามารถนําเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel มาใช้งานได้เลย โปรแกรมรองรับหลักสูตรการศึกษา
2544 2551และหลักสูตรใหม่อาชีวะศึกษา 2556 ในตัวเดียวกัน
ซึงครอบคลุม ระดับประถม มัธยมต้น-ปลาย ปวชและปวส บันทึกคะแนนรายวิชาพร้อม
ตัดเกรดให้อตั โนมัติไม่ตอ้ งเสียเวลาคํานวณเอง จัดทําเอกสาร ปพ1 ปพ2 ปพ3 ปพ4
ปพ7 ได้อย่างรวดเร็ว ออกใบรายงานผลการเรียนแจ้งผูป้ กครองพร้อมจ่าหน้าซอง
รายงานผลการเรียนรายห้อง ระบุเป็ นรายบุคคล และแยกรายวิชาได้ บันทึกผลการเรียน
เช็คผลการเรียน และบันทึกผลการประเมินระดับชาติได้อย่างง่ายดาย
หน้าจอหลัก

ปกติ 10,900 บาท
พิเศษลดเหลือ
สํ าหรับร.ร. สามัญ

8,900 บาท
อาชีวศึกษา

9,900 บาท
ตัวอย่างเอกสาร ปพ7

หน้าจอบันทึกผลการเรียน

ใหม่ล่าสุด โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียน RM55 รองรับหลักสูตรการศึกษา 2551
ตัวอย่างเอกสาร ปพ1 (ด้านหน้า)

ตัวอย่างเอกสาร ปพ1 (ด้านหลัง)
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3.ระบบข้อมูลพืนฐาน

DM57

สามารถนําเข้า-ส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel มาใช้งานได้เลย ไม่ตอ้ งจัดทําข้อมูลซําซ้อน
จัดเก็บข้อมูลต่างๆของนักเรียนพร้อมพิมพ์ใบมอบตัวได้เลย และมีการจัดเก็บบัญชีชนเรี
ั ยน
บัญชีรายชือนักเรียน รายชือบุคลากร สามารถคัดลอกข้อมูลนักเรียนระหว่างปี การศึกษา
ได้โดยไม่ตอ้ งทําข้อมูลใหม่ ออกบัตรประจําตัวนักเรียนและบุคลากรได้อย่างง่ายดาย ออก
รายงานบัญชีชนเรี
ั ยน รายงานรายชือนักเรียน และรายงานบุคลากร จัดทําข้อมูลตราสาร
พร้อมพิมพ์รายงานตราสารได้

ปกติ 3,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

2,900 บาท

หน้าจอหลัก
หน้าจอข้อมูลชันเรียน

หน้าจอพิมพ์รายงาน
ตัวอย่างรายงานรายชือนักเรียน

ตัวอย่างบัตรประจําตัวนักเรียน

ตัวอย่างรายงานบัญชีชนเรี
ั ยน
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4.ระบบจ่ายเงิ นเดือน PM57

มีขนตอนการทํ
ั
างานเข้าใจง่ายไม่ยง่ ุ ยาก บันทึกเงินรายได้และเงินหักได้อย่างง่ายดาย
สามารถคัดลอกข้อมูลเงินเดือนระหว่างเดือนได้เพิมความสะดวกต่อการทํางาน
ออกสลิปจ่ายเงินเดือนและรายงานการจ่ายเงินเดือน ออกบัญชีหนังสือรับรอการ
หักภาษี ณ ทีจ่าย ระบบคํานวณทะเบียนเงินสะสม 3% เงินส่งภาษีให้อตั โนมัติ
ออกรานงานทะเบียนคุมเงินสมทบ 3% ออกหนังสือรับรองเงินเดือน ได้อย่างรวดเร็ว

ปกติ 4,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

3,900 บาท

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

หน้าจอบันทึกเงินเดือน

5.ระบบจัดตารางสอน SM57

สามารถช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางสอน จัดตารางสอนให้คาบเรียนของครูแต่ละคนในรายวิชาเดียวกัน
ไม่ชนกันได้ ออกรายงานตารางสอนของครู ตารางเรียนของนักเรียน ออกรายงานตารางห้องได้
ปกติ 4,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

3,900 บาท

หน้าจอหลักจัดตารางสอน

ตัวอย่างตารางสอนของครู
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6.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TM57

(สําหรับบ ุคลากร)
สามารถบันทึกเวลาด้วยเครืองรูดบัตร ออกรายงานเวลา เข้า - ออกรายงาน ขาด ลา มาสาย
รายงานบันทึกเวลาประจําวัน รายงานสรุปการบันทึกเวลา สรุปรายงานรายบุคคล

ปกติ 5,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

3,900 บาท
ราคานียังไม่รวมค่าอุปกรณ์

หน้าจอลงเวลา

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาประจําวัน

7.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TS57

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

หน้าจอหลัก

3,900 บาท
ราคานียังไม่รวมค่าอุปกรณ์

ตัวอย่างรายงานสรุปการบันทึกเวลา
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8.ระบบห้องสมุด LB

สามารถลงทะเบียนหนังสือ ยืม-คืน สืบค้นหนังสือ ออกรายงานการยืม-คืนหนังสือได้
อย่างง่ายดาย
หน้าจอหลัก

ปกติ 9,900 บาท
พิเศษลดเหลือ

6,900 บาท
ราคานียังไม่รวมค่าอุปกรณ์

หน้าจอลงทะเบียนหนังสือ

รายชือลูกค้ าของ ITSHOP.INFO (แสดงเฉพาะ ดังนี)
เชี ยงใหม่: ร.ร.จันทร์รวีอาชีวศึกษา,ร.ร.ฉัตรพฤกษ์วทิ ยา,ร.ร.ฉัตรพฤกษ์วทิ ยา,ร.ร.ต้นกล้า,ร.ร.ปราณีวทิ ยา,ร.ร.เมืองเด็กวิทยา,ร.ร.ศีลรวี,
ร.ร.สายอักษร,ร.ร.สิรมิ งั คลานุ สรณ์ ,ร.ร.สืบนทีธรรม,ร.ร.อนุ บาลขวัญดรุณ,ร.ร.อนุ บาลฉัตรพฤกษ์,ร.ร.อนุ บาลช่องฟ้ าซินเซิงวาณิชบํารุง,
ร.ร.อนุ บาลซันชายน์ ,ร.ร.อนุ บาลบ้านรักเด็กท่าตอน,ร.ร.อนุ บาลไผ่แก้ว,ร.ร.อนุ บาลพรชัย,ร.ร.อนุ บาลร่มฉัตร,ร.ร.อนุ บาลวัยพัฒนา,
ร.ร.อนุ บาลสมฤทธิ,ร.ร.เยาวลักษณ์วทิ ยาหางดง
เชี ยงราย: ร.ร.กิตติคุณเทิงวิทยา,ร.ร.เชียงรายวิทยาคม,ร.ร.เชียงรายวิทยาคม,ร.ร.เชียงแสน อาคาเดมี,ร.ร.เด็กดีพทิ ยาคม,ร.ร.บุญพิทกั ษ์,
ร.ร.พรพิกุลพิทยา,ร.ร.พระกุมารเยซูเชียงของ,ร.ร.มานิตวิทยา,ร.ร.อนุ บาลพญาเม็งราย,ร.ร.อนุ บาลศุภลักษณ์ ,ร.ร.อารียาวิทย์
ตาก: ร.ร.อนุ บาลเพ็ชระ
นครสวรรค์: ร.ร.จันทร์ฉายวิทยา,ร.ร.นิมติ ศึกษา,ร.ร.นิมติ ศึกษา,ร.ร.ปรียาโชติ,ร.ร.โพฒิสารศึกษา,ร.ร.มารียว์ ทิ ยา,ร.ร.สามมิตร
น่ าน: ร.ร.น่ านคริสเตียนศึกษา
พะเยา: ร.ร.จุนวิทยา,ร.ร.ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี,ร.ร.ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี,ร.ร.บริหารธุรกิจพะเยา,ร.ร.ประชาบํารุง,ร.ร.ปิยมิตรวิทยา,
ร.ร.สิรภัทรศึกษา,ร.ร.อนุ บาลคุณากรวิทยา,ร.ร.อนุ บาลดรุณวิทยา,ร.ร.อนุ บาลหฤทัยวิทยา
พิ จิตร: ร.ร.เทพประทาน,ร.ร.นรบุตรศึกษา,ร.ร.นรบุตรศึกษา,ร.ร.พิจติ รอินเตอร์,ร.ร.เยาวชนศึกษา,ร.ร.ราษฎร์บาํ รุง,ร.ร.หัวเฉียว,
ร.ร.อนุ บาลพุทธชาติ,ร.ร.อนุ บาลวชิร
พิ ษณุโลก: ร.ร.จันทราพระกิตติคุณ,ร.ร.ญาณนเรศว์รพิทยาคม,ร.ร.ญาณนเรศว์รพิทยาคม,ร.ร.ผดุงราษฎร์,ร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบียง,ร.ร.ศึกษาวิทย์,
ร.ร.อนุ บาลจันทราพระกิตติคุณ,ร.ร.อนุ บาลโรจนวิทย์
เพชรบูรณ์ : ร.ร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์,ร.ร.เทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ,ร.ร.เทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ,
ร.ร.เมตตาศึกษา,ร.ร.วัชรชัย,ร.ร.ศิรริ ตั น์วทิ ยา,ร.ร.สมอทอดศึกษา,ร.ร.หยกฟ้ า,ร.ร.อนุ บาลตริณศิลป์,ร.ร.อนุ บาลทิพยาหล่มสัก
แพร่:
ร.ร.เจริญศิลป์,ร.ร.มารดาอุปถัมภ์,ร.ร.มารดาอุปถัมภ์,ร.ร.อนุ บาลร้องกวาง,ร.ร.อนุ พงศ์พชั รินทร์
แม่ฮ่องสอน: ร.ร.พุทธเกษตร,ร.ร.อนุ บาลธารทิพย์,ร.ร.อนุ บาลธารทิพย์
ลําปาง: ร.ร.ไตรภพวิทยา,ร.ร.เถินเทคโนโลยีพณิชยการ,ร.ร.เถินเทคโนโลยีพณิชยการ,ร.ร.มัธยมวิทยา,ร.ร.ลําปางวิทยา,ร.ร.วิชชานารี,
ร.ร.ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ,ร.ร.ศักดิสุนันท์วทิ ยา,ร.ร.สุนทรศึกษา
ลําพูน: ร.ร.ธนรัตน์วทิ ยา,ร.ร.บ้านโฮ่งวิทยา,ร.ร.บ้านโฮ่งวิทยา,ร.ร.เลาหจิตรวิทยา,ร.ร.อรพินพิทยา
สุโขทัย: ร.ร.สายธรรม,ร.ร.อนุ บาลเบญจมาศ,ร.ร.อนุ บาลเบญจมาศ,ร.ร.อนุ บาลสายธรรม
ด ูรายชือล ูกค้าทังหมดของเราได้ที
http://itshop.info
อุตรดิ ตถ์: ร.ร.เจริญวิทยา,ร.ร.ภราดานุ สรณ์,ร.ร.ภราดานุ สรณ์,ร.ร.สหคริสเตียน,ร.ร.หวัวเฉียว
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หน้าจอรับชําระเงิน (ระบบใบเสร็จรับเงิน)

หน้าจอบันทึกผลการเรียน (ระบบทะเบียนวัดผล)

8,900

5,900

สํ าหรับร.ร. สามัญ

หน้าจอข้อมูลชันเรียน (ระบบข้อมูลพืนฐาน)

หน้าจอลงทะเบียนหนังสือ(ระบบห้องสมุด)

6,900

2,900

*หมายเหต ุ ถ้าต้องการใช้แบบ Multiuser คือใช้ได้หลาย
เครืองพร้อมกันหรือระบบ LAN คิดเพิมโปรแกรมละ 2,000 บาท

สนใจสังซือและนัดวันติดตังได้ทีเบอร์ 092-4250014,087-3435041 ค ุณส ุมณฑา
การสังซือ ทําใบสังซือหรือระบุชือโปรแกรม พร้อม ชือโรงเรียน จังหวัด ชือผูต้ ดิ ต่อและเบอร์โทร พร้อม e-mail
และใบโอนเงิน Fax มาทีเบอร์ 02-8344711
บัญชีทีโอนเงินค่าโปรแกรม
-ธนาคารไทยพานิช สาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์ ชือบัญชี ไอทีชอ้ ป ดอท อินโฟ
เลขทีบัญชี 406-4-845-17-9
-ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารซอฟแวร์ปาร์ค บัญชีออมทรัพย์ ชือบัญชี ไอทีชอ้ ป ดอท อินโฟ
เลขที 568-0-08793-6

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที
itshop.mon@gmail.com, itshop_mon@hotmail.com
ตรวจสอบรายชือโรงเรียนทีเป็ นล ูกค้าของเราและ
ดาวน์โหลดคมู่ ือท ุกโปรแกรมได้ที
ได้ที http://itshop.info และ
http://www.facebook.com/ITSHOPDOTINFO

ค ูปองส่วนลดพิเศษ
บริการติดตังและอบรมฟรี
ตังแต่วันนีถึง 30 พฤศจิกายน 2558 เท่านัน
(การติดตังและอบรมฟรีทีโรงเรียนนันต้องเป็ นไปตาม
เงือนไขและช่วงเวลาทีกําหนดเท่านันค่ะ)
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