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ระดบัมธัยมศึกษำ 

ระดบัประถมศึกษำ 

การงานอาชีพ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ป.1 – ป.6 

ม.1 – ม.6 
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รำยวิชำเพ่ิมเติม มธัยมศึกษำ 
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 ระดบัอำชีวศึกษำ 

ผำ่นกำรตรวจแลว้ 

l;;; รหัส 2204-2006 l;;; รหัส 2204-2108 

l;;; รหัส 2204-2008 

l;;; รหัส 2308-2308 l;;; รหัส 20308-2108 l;;; รหัส 2204-2112 l;;; รหัส 20105-2118 l;;; รหัส 20204-2101 

l;;; รหัส 3128-2112 l;;; รหัส 20001-2001 l;;; รหัส 2204-2105 l;;; รหัส 2204-2103 

l;;; รหัส 20204-2118 



 

         ใบสัง่ซ้ือหนงัสือ บรษิทั มีเดีย อินเทลลิเจนซ ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ 
2. โอนเงินเข้าบัญชี 
     บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์  เทคโนโลยี จ ำกัด 
      •   ธ.กรุงเทพฯ สาขารังสิต เลขที่ 165-5-24119-6 
      •   ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารังสิต เลขที่ 349-2-41006-3 
      •   ธ.กรุงไทย สาขาตลาดไท เลขที่ 152-0-12755-3 
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสั่งซื้อ (ธนาณัติ แฟกซ์ อีเมล หรือ ไลน์) มาที ่

บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
Media Intelligence Technology Co.,Ltd. 
49/83 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทร. 0-25165690-1  โทรสาร 0-2516-5692 
เว็บไซต์ www.mitmedia.com 
e-mail : mediamit@yahoo.com 
ID Line : mit909 และ d1677 

วิธีกำรสัง่ซ้ือ 

หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ราคา จ านวน รวมเงิน 

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ป.1 65   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ป.2 85   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ป.3 90   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ป.4 90   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ป.5 90   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ป.6 90   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ม.1 80   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ม.2 90   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ม.3 * 95   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ม.4 * 95   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ม.5 95   

 หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยี ชั้น ม.6 * 95   

 

หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเตมิ
มัธยมศึกษา 

หน่วยละ 
(บาท) 

จ านวน 
(เล่ม) 

รวมเงิน 
(บาท) 

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2016 125   

การใช้โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Word 2007 85   

การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 2007 85   

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์ 2003 (ปรู๊ฟ) 70   

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์ 2007 (ปรู๊ฟ) 85   

การใช้โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Word 2010 95   

การใช้โปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel 2010 95   

การใช้โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2010 95   

การใช้โปรแกรมจ้ดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 95   

การใช้โปรแกรม Photoshop CS4 89   

การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 95   

การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 89   

การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 99   

การใช้โปรแกรม Macromedia Flash 8 70   

การใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 70   

การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 95   

การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML 75   

การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา LOGO 80   

การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 85   

การใช้โปรแกรม Illustrator CS6 95   

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Office 2007) 99   

การเขียนโปรแกรม Authorware 7.0 89   

การเขียนโปรแกรม Microsoft Visual C++2008 70   

การเขียนโปรแกรม Visual Basic 2010 95   

การเขียนโปรแกรมภาษาซี 85   

การเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยภาษา PHP 99   

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ (3D Maya) 99   

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล (Pascal) 99   

การพิฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 99   

การใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 99   

การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ 99   

การสร้าง 2D แอนิเมชัน 95   
 

หนังสือเรียนระดับอำชีวศึกษำ ราคา จ านวน รวม 

การสร้าง 2D แอนิเมชัน (ปอนด)์ 159   

การใช้โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Word 2010 130   

การใช้โปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel 2010 (ปอนด์) 130   

การใช้โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2010 (ปอนด์) 130   

การใช้โปรแกรมจัดการฐานขอ้มูล Microsoft Access 2010(ปอนด์) 130   

การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 (อาชีวะ) 99   

การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ภาษาซ ี 90   

การสร้าง 3D Animation Maya (ปอนด)์ 159   

การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบื้องต้น Adobe Flash CS3 95   

งานกราฟิก 3 มิติ (3D MAYA) 120   

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic 2010 120   

การเขยีนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดด้วย Zend Framework 130   

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์'คอมพิวเตอร์'พกพา 145   

การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต ์ 145   

การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 99   

การเขยีนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP 120   

การพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML 85   

การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบื้องต้น Adobe Flash CS3 95   

การสร้างเว็บไซต ์ 99   

อินเทอร์เนต็เพือ่งานธุรกิจ 90   

 

 กำรงำนอำชีพ (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) ราคา จ านวน รวมเงิน 

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ป.1 39   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ป.2 45   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ป.3 49   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ป.4 49   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ป.5 55   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ป.6 59   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.1 59   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.2 65   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3 69   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.4 69   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.5 75   

หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.6 79   

 

* รอตรวจ 

http://www.mitmedia.com/
mailto:mediamit@yahoo.com

