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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  1

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1 กระบวนกำรจัดท ำบัญชี                                                            สุมนำ เศรษฐนันท์ 25-- 3 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

2 กำรควบคุมทำงกำรบัญชี สุรีย์ วงศ์วณิช 25-- 1 โอเอ็นจี กำรพิมพ์

3 กำรจัดระบบและกำรปรับปรุงเอกสำรหลักฐำน : ประกอบกำรบันทึกบัญชี      สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 25-- 3 ธรรมนิติ

4 กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดท ำและตรวจสอบบัญชี สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 25-- 1 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

5 กำรตรวจสอบภำยใน เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               25-- 6 พอดี

6 กำรบัญชี. 1 22002003, กบ. 101 นันท์ ศรีสุวรรณ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

7 กำรบัญชี. 2 กบ. 102, 22012003 นันท์ ศรีสุวรรณ 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

8 กำรบัญชีกำรจัดกำร อมรศรี วัชรพิบูลย์.                                                                              25-- 1 -

9 กำรบัญชีค้ำร่วมและกำรระบบบัญชีเด่ียว. กบ. 305 เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยำ.                                                                      25-- 1 บัณฑิตสำส์น

10 กำรบัญชีช้ันกลำง 1 : กำรบัญชีสินทรัพย์ นภวรรณ ธรมธัช 25-- 7 ศรีสง่ำวิชำกำร (1995)

11 กำรบัญชีช้ันสูง 1 กวี วงศ์พุฒ.                                                                                      25-- 1 ไนน์ (1984)

12 กำรบัญชีต้นทุน. 1 3201-2005 05-420-303 ชลธิชำ นำคะวิสุทธ์ิ.                                                                            25-- 1 บัณฑิตสำส์น

13 กำรบัญชีทรัพย์สิน สุภำวดี เจริญทรัพย์ 25-- 7 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

14 กำรบัญชีธนำคำรภำคปฎิบัติ วิชำญ ฤทธิรงค์ 25-- 6 -

15 กำรบัญชีเพ่ือกำรบริหำร จินดำ ขันทอง 25-- 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

16 กำรบัญชีส ำหรับเภสัชกร วันเพ็ญ กฤตผล                                                         25-- 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

17 กำรบัญชีส ำหรับเภสัชกรรม ภำควิชำเภสัชกรรม 25-- 3 -

18 กำรบัญชีหน้ีสินและทุน อ ำพล สุธรรมชัย.                                                                               25-- 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

19 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน. 22012103, กบ. 008 เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยำ.                                                                      25-- 1 บัณฑิตสำส์น

20 กำรประกำศใช้รำยงำนของผู้สอบบัญชี (ชนิด 3 วรรค) - 25-- 2 -

21 กำรสอบบัญชี (กำรตรวจสอบภำยใน). 3201-3003 05-430-306 3524302 ...  เมตตำ ศรีโพธ์ิชัย.                                                                              25-- 1 บัณฑิตสำส์น

22 ข้ันตอนพิธีกำร + สิทธิประโยชน์ในกำรส่งออกเอกสำรวิชำกำรส่งออก ชุดท่ี 1… กรมพำณิชย์สัมพันธ์ 25-- 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  2

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

23 คุยเฟ่ืองเร่ืองภำษี มิตรทอง ชูลิตะวงศ์. 25-- 1 บริษัท บ้ำนบัญชี ภำษีอำกร จ ำกัด

24 คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภำษีอำกร (วิชำควำมรู้เก่ียวกับประมวลรัษฎำกรและ… ก ำธร นิมิตภัทร 25-- 2 ต ำรำทอง

25 คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญำตชุดวิชำกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบ...                        - 25-- 2 -

26 คู่มือเตรียมสอบสมำร์ทวัน อันล็อค ธันวำคม จุลรุจน พุทธมิลินประทีป 25-- 1 เดอ จูเร่

27 เจำะลึกกำรกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 และเทคนิคกำรเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล - 25-- 2 ธรรมนิติ เพรส

28 ท่ีปรึกษำสอน... ก ำมือเดียวของระบบบัญชี... ภำษีอำกร มลิวัลย์ จันทวงค์.                                                                                25-- 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

29 แนวค ำตอบข้อสอบ ก.บช. : วิชำกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพสอบ...            พัฒนำ บุญสุข.                                                                                   25-- 1 -

30 บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย ... - 25-- 2 ส ำนักฯ

31 ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร Tax auditor วิชำกำรบัญชี                                      - 25-- 1 Tax Business Center

32 ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร Tax auditor วิชำกำรสอบบัญชี          - 25-- 1 Tax Business Center

33 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 43-48 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีฯ 25-- 12 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีฯ

34 มำตรฐำนกำรวำงระบบบัญชีพร้อมปัญหำค ำวินิจฉัยกรมสรรพำกร ธรรมนิติ 25-- 1 -

35 มำตรฐำนกำรสอบบัญชี รหัส 200, หมวดรหัส 300-399, หมวดรหัส 700-799...                            สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีฯ 25-- 3 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีฯ

36 รวมแนวปฏิบัติภำษีอำกร : ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเฉพำะด้ำน สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 25-- 1 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

37 ระบบบัญชี. 3201-2104, 05-430-301 ชลธิชำ สำครินทร์.                                                                              25-- 1 บัณฑิตสำส์น

38 วิชำกำรบัญชี : บทท่ี 1-18 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 25-- 2 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

39 วิชำกำรสอบบัญชี 1 : บทท่ี 1-14 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 25-- 1 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

40 วิชำกำรสอบบัญชี 2 : บทท่ี 3-7 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 25-- 2 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

41 วิธีขำยลดต๋ัวเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               25-- 3 พอดี

42 สถำบันกำรเงินและตลำดหลักทรัพย์ สุริยะ เจียมประชำนรำกร 25-- 12 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

43 หลักกำรกำรบัญชี. 1 - 25-- 3 สตำร์บริดส์เอ็ดดูเคช่ัน

44 หลักกำรตลำด สมบูรณ์ ขันติโชติ. 25-- 1 บัณฑิตสำส์น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  3

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

45 หลักกำรตลำด พรนิภำ กำญจนพงศ์. 25-- 1 ศรีสง่ำวิชำกำร 

46 หลักกำรบัญชี 2 : ภำษีมูลค่ำเพ่ิม สุปรำณี ศุกระเศรณี 25-- 3 -

47 หลักบริหำรกำรเงิน - 25-- 2 -

48 หลักบัญชีเบ้ืองต้น พรพรรณ เอกเผ่ำพันธ์ุ 25-- 8 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

49 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี. AC 4343 ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ 25-- 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

50 สถิติธุรกิจเบ้ืองต้น วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

51 SMEs บัญชีเดียว สมชำย เลิศภิรมย์สุข 2563 1 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ำกัด

52 กำรบริหำรต้นทุน วรรณี เตโชโยธิน 2563 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

53 กำรบัญชีช้ันกลำง 2  จรรจำ ลิมปภำกุล 2563 1 ทีพีเอ็น เพลส

54 กำรบัญชีช้ันสูง สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดำนนท์ 2563 1 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

55 กำรบัญชีนิติวิทยำ  สมชำย ศุภธำดำ 2563 1 โรงพิมพ์ต ำรวจ

56 กำรบัญชีบริหำร ศรีสุดำ อำชวำนันทกุล 2563 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

57 กำรวิจัยทำงบัญชี : ควำมเป็นมำและแนวคิด ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร 2563 1 -

58 กำรสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2563 2 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีพีเอเพรส

59 คู่มือกำรปฏิบัติงำนทำงบัญชีและผลกระทบทำงภำษีอำกรท่ีเก่ียวข้องกับ Transfer Pricing นพกร พรวิจิตรเจริญ 2563 1 ธรรมนิติ

60 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล 2563 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

61 ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สกล ลีโนทัย 2563 2 วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถ่ิน สถำบันพระปกเกล้ำ

62 ระบบบัญชี วิไล วีระปรี 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

63 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี : หลักกำรเบ้ืองต้นและกระบวนกำรทำงธุรกิจ ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ 2563 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

64 หลักกำรบัญชีเบ้ืองต้น นภำพร ลิขิตวงศ์ขจร 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

65 กำรบัญชีเคร่ืองมือทำงกำรเงิน วิเชษฐ์ โรจนสุกำญจน 2562 1 ทีพีเอ็น เพรส

66 กำรบัญชีช้ันกลำง 1 ปัญญำ อิสระวรวำณิช 2562 1 บริษัท เอ็มโฟร์ โปรพร้ิน จ ำกัด

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  4

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

67 กำรบัญชีช้ันกลำง 1 กอบแก้ว รัตนอุบล 2562 1 -

68 กำรบัญชีช้ันสูง ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีพีเอ็น เพรส

69 กำรบัญชีช้ันสูง 1 ผกำพรรณ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 2562 1 ส ำนักพิมพ์เสมำสำส์น

70 กำรบัญชีต้นทุน มนวิกำ ผดุงสิทธ์ิ 2562 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

71 กำรสอบบัญชีภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ - 2562 1 ธรรมนิติ เพรส

72 คู่มือประมวลจรรยำบรรณส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี - 2562 1 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์

73 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

74 ภำษีอำกรธุรกิจ ตำมประมวลรัษฎำกร พัณณ์ชิตำ ไวทยวงศ์สกุล 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

75 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี พลพธู ปียวรรณ 2562 1 ทีพีเอ็น เพรส

76 รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน เยำวรักษ์ สุขวิบูลย์ 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีพีเอ็น เพรส

77 อ่ำนและเขียนรำยงำนของผู้สอบบัญชี (ปรับปรุง 2562) นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีพีเอ็น เพรส

78 กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2561 1 โรงพิมพ์สำมลดำ

79 กำรบัญชีกำรเงินเบ้ืองต้น - 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

80 กำรบัญชีข้ันกลำง 1 - 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

81 กำรบัญชีข้ันกลำง 2 พิมพ์พนำ ปีตธวัชชัย 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

82 กำรบัญชีข้ันต้น ณัฐชำนนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

83 กำรบัญชีบริหำร แกริสัน, เรย์ เอช. 2561 2 แมคกรอ-ฮิล

84 กำรบัญชีเพ่ือกำรวำงแผนและควบคุม ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร 2561 1 ทีพีเอ็น เพลส

85 กำรภำษีอำกร 2 (บัญชีภำษี) ณรงค์พันธ์ุ รัตนปนัดดำ 2561 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีพีเอ็น เพรส

86 หลักบัญชีเบ้ืองต้น ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศำล 2561 1 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

87 หลักส ำคัญของกำรบัญชี ปัญญำ อิสระวรวำณิช 2561 1 บริษัท มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย) จ ำกัด

88 กลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรส่ือสำรกำรตลำด สมิทธ์ิ บุญชุติมำ 2560 2 21 เซ็นจูล่ี
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ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

89 กำรบัญชีกำรเงิน นิตยำ โหรำเรือง 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

90 กำรบัญชีช้ันสูง 1 กัญนิภัทธ์ิ นิธิโรจน์ธนัท 2560 1 วิทยพัฒน์

91 กำรบัญชีต้นทุน สุวรรณำ อินคล้ำย 2560 2 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียร

92 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ 2560 1 แพนด้ำเลิร์นน่ิงบุ๊ค

93 เจำะลึก กระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 - 2560 1 ธรรมนิติ เพรส

94 ภำษีอำกรธุรกิจ ตำมประมวลรัษฎำกร 2560 พัณณ์ชิตำ ไวทยวงศ์สกุล 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

95 รู้บัญชีข้ันสูง ดลกณิศ เต็งอ ำนวย 2560 1 บริษัท เลอนทูเว็ลท์ จ ำกัด

96 เรียนบัญชีกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ โบรเดอร์เซน, สติก 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

97 เศรษฐศำสตร์จุลภำค พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

98 เศรษฐศำสตร์ท่ัวไป พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

99 หลักกำรบัญชีเบ้ืองต้น นภำพร ลิขิตวงศ์ขจร. 2560 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

100 หลักเศรษฐศำสตร์ ณรงค์ ธนำวิภำส. 2560 1 วิทยพัฒน์

101 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2560 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

102 อ่ำนและเขียนรำยงำนของผู้สอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2560 1 ทีพีเอ็น เพรส

103 กำรเขียนภำษำอังกฤษธุรกิจ ณัฐวิภำ วิริยำ 2559 1 บิสคิต

104 กำรบัญชีกำรเงิน ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ 2559 1 ท้อป

105 กำรบัญชีข้ันกลำง 2 รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน - 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

106 กำรบัญชีข้ันกลำง I : กำรบัญชีสินทรัพย์ ธำรินี พงศ์สุพัฒน์. 2559 1 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

107 กำรบัญชีข้ันต้น ณัฐชำนนท์ โกมุทพุฒิพงศ์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

108 กำรบัญชีข้ันสูง 1 ดุษฎี สงวนชำติ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

109 กำรบัญชีช้ันกลำง 2 นุชจรี พิเชฐกุล 2559 1 ทีพีเอ็น เพลส

110 กำรบัญชีต้นทุน อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

111 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ไตรรงค์ สวัสดิกุล. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

112 กำรบัญชีเพ่ือควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม วัชนีพร เศรษฐสักโก. 2559 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

113 กำรบัญชีภำษีอำกร ยุพดี ศิริวรรณ. 2559 1 พิมพ์ดี

114 กำรบัญชีส ำหรับผู้บริหำรและผู้ประกอบกำร สมชำย สุภัทรกุล 2559 1 ส. สุภัทรกุล

115 กำรวำงแผนภำษีรำยได้-รำยจ่ำยของกิจกำรผลกระทบทำงบัญชีและภำษีอำกร ช่วงส้ินปี… สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. 2559 1 ธรรมนิติ เพรส

116 กำรวำงแผนระบบบัญชี อุเทน เลำน ำทำ 2559 1 สำรคำมกำรพิมพ์-สำรคำมเปเปอร์

117 กำรสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2559 1 ที พี เอ็น เพรส

118 งบกระแสเงินสด กำรจัดท ำและวิเครำะห์ วรศักด์ิ ทุมมำนนท์. 2559 1 เอ็น วำย ซี พับลิชช่ิง

119 ต้นแบบกำรปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภำษี (Advance) สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. 2559 1 ธรรมนิติ เพรส

120 ทฤษฎีกำรบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2559 1 ทีพีเอ็น เพรส

121 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ll ภูมิฐำน รังคกูลนุวัฒน์ 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

122 เทคนิคกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนภำษีอำกร สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. 2559 1 ธรรมนิติ เพรส

123 บัญชีข้ันต้นส ำหรับผู้มิใช่นักบัญชี ดลกณิศ เต็งอ ำนวย. 2559 1 -

124 ผลกระทบของควำมแตกต่ำงระหว่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี TFRS กับภำษีอำกรท่ีต้องปรับ… สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. 2559 1 ธรรมนิติ เพรส

125 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม : หลักกำรและหลักปฏิบัติในทำงระหว่ำงประเทศ สุเมธ ศิริคุณโชติ. 2559 1 วิญญูชน

126 รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์ นุชจรี พิเชฐกุล 2559 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

127 รู้ทันรำยงำนทำงกำรเงินและเข้ำถึงรำยงำนของผู้สอบบัญชี สมพงษ์ พรอุปถัมภ์. 2559 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

128 เศรษฐศำสตร์มหภำคพ้ืนฐำน สุภำณี หำญพัฒนะนุสรณ์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

129 สำรพันปัญหำกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ภำษีอำกร และกำรแก้ไขปรับปรุงงบ… สุรพล ถวัลยวิชชจิต. 2559 1 ธรรมนิติ เพรส

130 หลักกำรตลำด อำร์มสตรอง, แกร่ี. 2559 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

131 หลักเศรษฐศำสตร์ สมถวิล จิตติมงคล 2559 2 แม็คเอ็ดดูเคช่ัน

132 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

133 กำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรบริหำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำรุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

134 กำรจัดกำรเอกสำรรับ-จ่ำยเงินอย่ำงเหนือช้ันให้สรรพำกรยอมรับ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. 2558 1 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ำกัด

135 กำรตรวจสอบและกำรควบคุมคอมพิวเตอร์ทำงบัญชี อุษณำ ภัทรมนตรี. 2558 1 บริษัทจำมจุรีโปรดักส์ จ ำกัด

136 กำรบัญชีต้นทุน ประภำกรณ์ เกียรติกุลวัฒนำ. 2558 1 วิทยพัฒน์

137 กำรบัญชีต้นทุน 2 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2558 1 แพนด้ำเลิร์นน่ิงบุ๊ค

138 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ศศิวิมล มีอ ำพล. 2558 1 เสมำธรรม

139 กำรบัญชีภำษีอำกร นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2558 2 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีพีเอ็น เพรส

140 เขียน resume ภำษำอังกฤษพิชิตงำน ณฐำกร สิรินำนุวัติ 2558 1 Book Now Publishing

141 ต้นแบบกำรปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภำษี (Advance) สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. 2558 1 ธรรมนิติ

142 บัญชีเพ่ือกำรจัดกำร รัตนำ วงศ์รัศมีเดือน 2558 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

143 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2558 - 2558 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

144 ภำษีอำกรธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2558 1 วิทยพัฒน์

145 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สุจินดำ เจียมศรีพงษ์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

146 สำรพันปัญหำ ภงด.54 VS ภ.พ.36 ชุมพร เสนไสย 2558 1 ธรรมนิติ เพรส

147 หลักกฎหมำยธุรกิจ พินิจ ทิพย์มณี. 2558 2 วิญญูชน

148 หลักกำรบัญชีต้นทุน ไพบูลย์ ผจงวงศ์. 2558 1 โรงพิมพ์ เอส แอนด์ จี กรำฟฟิก

149 iTAX ภำษีง่ำย...ได้อีก ยุทธนำ ศรีสวัสด์ิ. 2557 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

150 กฎหมำยธุรกิจ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์. 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

151 กลยุทธ์กำรจัดกำรงำนบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อกำรสอบบัญชี สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์. 2557 2 ธรรมนิติ เพรส

152 กำรบัญชีข้ันต้น - 2557 4 วิทยพัฒน์

153 กำรบัญชีช้ันกลำง 2 นุชจรี พิเชฐกุล 2557 1 ทีพีเอ็น เพลส

154 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2557 2 แพนด้ำเลิร์นน่ิงบุ๊ค
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155 กำรบัญชีภำษีอำกร ยุพดี ศิริวรรณ. 2557 1 โกลด์ เพำเวอร์

156 กำรบัญชีภำษีอำกร ฉบับประยุกต์ - 2557 1 ธรรมนิติ เพรส

157 กำรภำษีอำกร สมคิด บำงโม. 2557 3 วิทยพัฒน์

158 เคร่ืองช้ีสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค รัตนำ สำยคณิต 2557 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

159 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี ศรัณย์ ชูเกียรติ. 2557 1 ทีพีเอ็น เพรส

160 รู้ทันรำยงำนทำงกำรเงินและเข้ำถึงรำยงำนของผู้สอบบัญชี สมพงษ์ พรอุปถัมภ์. 2557 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

161 เศรษฐศำสตร์จุลภำค I เสำวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ 2557 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

162 หลักกำรตลำด - 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

163 หลักกำรตลำด ศุภชำต เอ่ียมรัตนกูล. 2557 1 แสงดำว

164 หลักกำรบัญชีข้ันต้น 2 สุวรรณำ อินคล้ำย. 2557 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

165 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต. 2557 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

166 กลยุทธ์กำรท ำสัญญำเพ่ือกำรวำงแผนภำษี : เม่ือสัญญำเปล่ียนไป ภำระภำษีเปล่ียนตำม เพ่ิมบุญ แก้วเขียว. 2556 1 ธรรมนิติ เพรส

167 กำรเขียนรำยงำนกำรสอบบัญชี สุชำย ยังประสิทธ์ิกุล 2556 1 ทีพีเอ็น เพรส

168 กำรบัญชี : ส ำหรับผู้บริหำรและผู้ประกอบกำร สมชำย สุภัทรกุล 2556 4 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

169 กำรบัญชี 1 อดิศร เลำหวณิช 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

170 กำรบัญชี 2 อดิศร เลำหวณิช. 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

171 กำรบัญชีกำรเงิน - 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

172 กำรบัญชีกำรเงิน IFRS ไวล์ด, จอห์น เจ. 2556 2 แมคกรอ-ฮิล

173 กำรบัญชีข้ันกลำง 1 - 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

174 กำรบัญชีข้ันกลำง 2 พิมพ์พนำ ปีตธวัชชัย. 2556 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

175 กำรบัญชีข้ันกลำง 2 มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ 2556 1 โอเดียนสโตร์

176 กำรบัญชีข้ันต้น วัฒนำ ศิวะเก้ือ. 2556 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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177 กำรบัญชีข้ันต้น จันทนำ สำขำกร. 2556 1 ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร

178 กำรบัญชีเฉพำะกิจกำร จรรยำ ยอดนิล. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

179 กำรบัญชีเฉพำะกิจกำร จรรยำ ยอดนิล. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

180 กำรบัญชีช้ันกลำง 1 : กำรบัญชีสินทรัพย์ เยำวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์. 2556 3 ทีพีเอ็น เพรส

181 กำรบัญชีช้ันกลำง 2 นุชจรี พิเชฐกุล 2556 1 ทีพีเอ็น เพลส

182 กำรบัญชีต้นทุน มนวิกำ ผดุงสิทธ์ิ. 2556 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

183 กำรบัญชีต้นทุน 2 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

184 กำรบัญชีต้นทุนเบ้ืองต้น เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

185 กำรบัญชีต้นทุนหลักและกระบวนกำร พรรณนิภำ รอดวรรณะ. 2556 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

186 กำรบัญชีเบ้ืองต้น 2 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

187 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร วันชัย ประเสริฐศรี. 2556 1 ทีพีเอ็น เพรส

188 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร สมชำย สุภัทรกุล. 2556 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

189 กำรบัญชีภำษีอำกรส ำหรับธุรกิจน ำเข้ำและส่งออก สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2556 1 ธรรมนิติเพรส

190 กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ ศิริลักษณ์ ศุทธชัย. 2556 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

191 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วนบริษัทและกำรร่วมค้ำ สุริยุ เมืองขุนรอง 2556 1 ธนำเพรส

192 กำรภำษีอำกรธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2556 1 วิทยพัฒน์

193 กำรสอบบัญชีและกำรให้ควำมเช่ือม่ัน นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2556 1 นิพันธ์ เห็นโชคชัยชน

194 ข้อมูลทำงกำรบัญชีเพ่ือกำรบริหำร คมกฤช ภำวศุทธินนท์ 2556 2 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

195 ค ำอธิบำยมำตรฐำนกำรบัญชี NPAEs นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2556 2 ทีพีเอ็น เพลส

196 คู่มือมำตรฐำนกำรสอบบัญชีมำตรฐำนงำนสอบทำน มำตรฐำนงำนท่ีให้ควำมเช่ือม่ัน... - 2556 9 สภำฯ

197 คู่มือลดภำษีฉบับลดได้จริงได้เงินคืนมำก 2557 - 2556 3 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

198 เคำะปัญหำกับสำระ VAT ชุมพร เสนไสย. 2556 1 ธรรมนิติ เพรส
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199 เตรียมสอบบัญชีเบ้ืองต้น : ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกำรบัญชี อุษณีย์ ต้ังปฎิภำณ 2556 1 เอ็มไอเอส

200 ทฤษฎีกำรบัญชี. เล่ม 1 ศศิวิมล มีอ ำพล. 2556 2 อินโฟไมน่ิง

201 ทฤษฎีกำรบัญชี. เล่ม 2 ศศิวิมล มีอ ำพล. 2556 3 อินโฟไมน่ิง

202 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ : มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง วรศักด์ิ ทุมมำนนท์ 2556 1 ชวนพิมพ์ 50 จ ำกัด

203 บัญชีต้องรู้ : คู่มือบัญชีส ำหรับผู้ประกอบกำรใหม่ อชิระ ประดับกุล. 2556 2 เพ่ือนคู่คิด

204 บัญชีธุรกิจอ่ำนง่ำยท ำได้จริง คณิต พิชิตชัย. 2556 1 ณ ดำ

205 แบบฝึกปฏิบัติหลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

206 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ : หลักกำรและบทวิเครำะห์ จิรศักด์ิ รอดจันทร์. 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

207 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2556 กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร. 2556 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

208 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี พลพธู ปิยวรรณ. 2556 1 วิทยพัฒน์

209 รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน เยำวลักษณ์ สุขวิบูลย์ 2556 1 ทีพีเอ็น เพรส

210 รู้บัญชีข้ันสูง ขวัญสกุล เต็งอ ำนวย. 2556 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

211 วิวัฒนำกำรแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย. 2556 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

212 เศรษฐกิจอำเซียน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2556 2 แสงดำว

213 เศรษฐศำสตร์จุลภำค : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดำกำร. 2556 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

214 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

215 หลักกำรบัญชีข้ันต้น ศศิวิมล มีอ ำพล. 2556 2 อินโฟไมน่ิง

216 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

217 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

218 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

219 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

220 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค ภรำดร ปรีดำศักด์ิ. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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221 อ่ำนงบกำรเงินง่ำยสุดๆ เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2556 1 แพนด้ำเลิร์นน่ิงบุ๊ค

222 อ่ำนงบกำรเงินอย่ำงผู้บริหำรมืออำชีพ : ฉบับล่ำสุด (ส ำหรับงบปี 55-56) ชูศีล ตรังตรีชำติ. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

223 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

224 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

225 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง 1 และระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

226 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง 1 และระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

227 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุน 1 และกำรบัญชีต้นทุน 2. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

228 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

229 IFRS : ข้อก ำหนดท่ีส ำคัญของมำตรฐำนและกำรตีควำม อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์. 2555 1 ฝ่ำยศูนย์กำรเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมกำรฯ

230 กฎหมำยธุรกิจ บุญเพรำะ แสงเทียน. 2555 2 วิทยพัฒน์

231 กฎหมำยธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2555 10 เอสเค บุ๊คส์

232 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2555 2 แมคกรอ-ฮิล

233 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : กำรสร้ำงและกำรด ำเนินกลยุทธ์ Thompson, Arthur A. 2555 3 แมคกรอ-ฮิล

234 กำรบัญชีกำรเงิน ธำรี หิรัญรัศมี ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 6 วิทยพัฒน์

235 กำรบัญชีกำรเงิน ดวงสมร อรพินท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

236 กำรบัญชีข้ันกลำง II (กำรบัญชีหน้ีสินและทุน) ธำริณี พงศ์สุพัฒน์ 2555 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

237 กำรบัญชีข้ันต้น เสนีย์ (อ่ ำเจริญ) พวงยำณี. 2555 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช้ัน

238 กำรบัญชีข้ันสูง 1 ดุษฎี สงวนชำติ. 2555 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

239 กำรบัญชีข้ันสูง II ธำรินี พงศ์สุพัฒน์. 2555 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

240 กำรบัญชีช้ันกลำง 1 กอบแก้ว รัตนอุบล 2555 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

241 กำรบัญชีช้ันสูง 1 สุรชัย เอมอักษร 2555 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

242 กำรบัญชีช้ันสูง 2 สุรชัย เอมอักษร 2555 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

243 กำรบัญชีต้นทุน : หลักกำรและกำรประยุกต์ พัชนิจ เนำวพันธ์. 2555 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

244 กำรบัญชีต้นทุน 1 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

245 กำรบัญชีบริหำร เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2555 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

246 กำรบัญชีบริหำร แกริสัน, เรย์ เอช. 2555 2 แมคกรอ-ฮิ

247 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร สมลักษณ์ สันติโรจนกุล. 2555 3 โอเดียนสโตร์

248 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ศศิวิมล มีอ ำพล. 2555 1 อิน โฟไมน่ิง

249 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร : ส ำหรับผู้บริหำรท่ีมิใช่นักบัญชี ศรีสุดำ อำชวำนันทกุล 2555 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

250 กำรบัญชีภำษีอำกร ยุพดี ศิริวรรณ. 2555 1 โกลด์ เพำเวอร์

251 กำรบัญชีภำษีอำกร ช้ันสูง อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์. 2555 3 ชวนพิมพ์ 50

252 กำรวำงแผนภำษีท้ังระบบ - 2555 2 ธรรมนิติ เพรส

253 กำรวำงแผนและควบคุมทำงกำรบัญชี ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร. 2555 1 ทีพีเอ็น เพรส

254 กำรสร้ำงส่ือกำรสอนภำษำอังกฤษเบ้ีองต้น 1 ซูซำน, เฮำส์ 2555 2 อินสปำยร์

255 กำรออกแบบระบบบัญชี ดุษณีย์  ส่องเมือง. 2555 3 เสมำธรรม

256 เก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

257 เก่งอังกฤษกับ Mind map grammar 2 เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

258 เจำะลึกกำรวำงแผนภำษีมูลค่ำเพ่ิม--อย่ำงมืออำชีพ - 2555 1 ธรรมนิติ เพรส

259 แตกประเด็น--กำรวำงแผนภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยอย่ำงเหนือช้ัน - 2555 1 ธรรมนิติ เพรส

260 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

261 บัญชีเบ้ืองต้น 1 กำนต์นภัส บุญลึก 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

262 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ NPAEs : ควำมเป็นมำกำรเปล่ียนแปลงท่ี… วรศักด์ิ ทุมมำนนท์ 2555 3 เอ็น วำย ซี พับลิชช่ิง

263 ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร นิตยำ วงศ์ภินันท์วัฒนำ. 2555 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

264 เร่ืองเล่ำครูบัญชี. ตอน ต้ังไข่ครูบัญชี อนุสรณ์ ขวัญม่ิงตระกูล. 2555 2 สมำคมบัญชีแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

265 เศรษฐศำสตร์จุลภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2555 2 ออฟเซ็ท

266 เศรษฐศำสตร์มหภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2555 3 เอส.พี. คอม อินเตอร์พร้ินท์

267 สถิติเพ่ือกำรวิจัยและตัดสินใจ มัลลิกำ บุนนำค. 2555 5 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำฯ

268 สวัสดิกำรพนักงำน : เคล็ดลับกำรวำงแผนภำษี บัญชี และแรงงำน เพ่ิมบุญ แก้วเขียว. 2555 2 ธรรมนิติ เพรส

269 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2555 2 ท้อป

270 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

271 หลักกำรบัญชี พัชรำณี อุตมวุฒิก ำจร 2555 1 เสมำธรรม

272 หัวใจของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฮังเกอร์, เจ. เดวิด. 2555 2 เพียร์สัน

273 ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

274 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบสำรสนเทศ. หน่วยท่ี 1-8มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

275 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบสำรสนเทศ. หน่วยท่ี 9-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

276 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

277 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

278 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุน 1 และกำรบัญชีต้นทุน 2. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

279 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรข้ันสูง. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

280 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรข้ันสูง. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

281 กำรตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน จันทนำ สำขำกร. 2554 1 ทีพีเอ็น เพรส

282 กำรบริหำรต้นทุน ดวงมณี โกมำรทัต. 2554 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

283 กำรบัญชี 1 อดิศร เลำหวณิช. 2554 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

284 กำรบัญชีกำรเงิน อรุณี อย่ำงธำรำ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

285 กำรบัญชีข้ันกลำง - 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

286 กำรบัญชีข้ันกลำง 1 พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก. 2554 2 ธรรมนิติ เพรส
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ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

287 กำรบัญชีข้ันต้น อ ำนำจ รัตนสุวรรณ. 2554 3 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

288 กำรบัญชีช้ันกลำง 1 : กำรบัญชีสินทรัพย์ เยำวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์. 2554 5 ทีพีเอ็น เพรส

289 กำรบัญชีช้ันต้น อัญชลี พิพัฒนเสริญ. 2554 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

290 กำรบัญชีต้นทุน มนวิกำ ผดุงสิทธ์ิ. 2554 3 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

291 กำรบัญชีบริหำร วันฤดี สุขสงวน. 2554 2 -

292 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. 2554 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

293 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ไพบูลย์ ผจงวงศ์. 2554 2 แสงดำว

294 กำรบัญชีส ำหรับผู้บริหำรและผู้ท่ีมิใช่นักบัญชี อัญชลี พิพัฒนเสริญ. 2554 2 ดวงกมลสมัย

295 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในมุมมองด้ำนกำรบริหำร ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์. 2554 3 สินทวีกำรพิมพ์

296 จุลเศรษฐศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ. 2554 3 สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์

297 ทฤษฎีกำรบัญชี. เล่ม 1 ศศิวิมล มีอ ำพล. 2554 1 อินโฟไมน่ิง

298 มนุษย์เศรษฐกิจ 3.0 นรินทร์ โอฬำรกิจอนันต์ 2554 3 กรุงเทพธุรกิจ

299 รู้ได้อย่ำงไรใบก ำกับภำษีปลอม กัมปนำท บุญรอด. 2554 3 สรรพำกรสำส์น

300 เศรษฐศำสตร์มหภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2554 2 เพอร์เฟค เพรส

301 สถิติเบ้ืองต้นเพ่ือธุรกิจ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกณ์มหำวิทยำลัย

302 อ่ำนงบกำรเงินให้เป็น ภำพร เอกอรรถพร. 2554 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

303 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน. หน่วยท่ี 1-8มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2554 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

304 Acc-billing - 2553 4 วงศ์สว่ำงกำรพิมพ์

305 Office talk ภำษำอังกฤษในท่ีท ำงำน ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

306 Step by step เรียนภำษำอังกฤษด้วยกำร์ตูน LiveABC 2553 2 อินสปำยร์

307 กระดำษท ำกำรของผู้สอบบัญชีภำษีอำกร ปกรณ์ เพ็ญภำคกุล. 2553 3 ทีพีเอ็น เพรส

308 กำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ ระดับพ้ืนฐำน สิริลักษณ์ เท่ียงธรรม 2553 2 สถำบันเพ่ือกำรบริหำรและพัฒนำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  15

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

309 กำรบัญชีกำรเงิน ภำคภูมิ วณิชธนำนนท์. 2553 2 เสมำธรรม

310 กำรบัญชีกำรเงิน 2 กชกร เฉลิมกำญจนำ. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

311 กำรบัญชีข้ันกลำง 1 - 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

312 กำรบัญชีช้ันสูง 2 กุสุมำ ด ำพิทักษ์. 2553 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

313 กำรบัญชีต้นทุน มนวิกำ ผดุงสิทธ์ิ. 2553 3 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

314 กำรบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมำรทัต. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

315 กำรบัญชีต้นทุน : แนวคิดในกำรค ำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และกำรบันทึกบัญชี สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 2553 3 แมคกรอ-ฮิล

316 กำรบัญชีภำษีมูลค่ำเพ่ิมช้ันสูง อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์. 2553 3 ชวนพิมพ์

317 กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ ศิริลักษณ์ ศุทธชัย. 2553 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

318 กำรภำษีอำกร สุพำดำ สิริกุตตำ. 2553 1 Diamond in business World

319 กำรวำงระบบบัญชี สุขุม โพธิสวัสด์ิ. 2553 1 สำยธำร

320 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ วริพัสย์ เจียมปัญญำรัช. 2553 3 สุวรรณสิริกำรพิมพ์

321 เจ้ำหัวหอมฟิตอิงลิชในท่ีท ำงำน เจ่ียงจ้ืออ๋ีว์ 2553 3 อินสปำยร์

322 ต้นทุน 2 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2553 2 แพนด้ำเลิร์นน่ิงบุ๊ค

323 บัญชีสินทรัพย์ มำลี จตุรัส 2553 2 ทีพีเอ็น เพรส

324 ประมวลรัษฎำกร : ฉบับสมบูรณ์ปี 2553 ประมวลรัษฎำกรท่ีมีผู้นิยมใช้มำกท่ีสุด - 2553 1 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

325 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งใช้ส ำนวน - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

326 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งแต่งประโยค - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

327 ภำษี...ง่ำยนิดเดียว (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ปภำสร แก้วกอบสิน 2553 1 ยูไนเต็ดอำร์ท กำรพิมพ์

328 ภำษี...ง่ำยนิดเดียว (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ปภำสร แก้วกอบสิน 2553 1 ยูไนเต็ดอำร์ท กำรพิมพ์

329 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย. 2553 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

330 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : ตำมติดชีวิตประจ ำวัน จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปำยร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  16

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

331 ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 ค ำ ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

332 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2553 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

333 สถิติธุรกิจ ประสพชัย พสุนนท์ 2553 5 ท้อป

334 หลักกำรบัญชีข้ันต้น สุภนำ ประภำมงคล 2553 1 ดวงแก้ว

335 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีและกำรเงินเพ่ืองำนก่อสร้ำง. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2553 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

336 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีและกำรเงินเพ่ืองำนก่อสร้ำง. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2553 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

337 กำรตรวจสอบภำยในสมัยใหม่ อุษณำ ภัทรมนตรี. 2552 3 คณะบริหำรธุรกิจ ม.เกษตรศำสตร์

338 กำรน ำโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) มำใช้ในกำรตรวจสอบบัญชี… ปนัดดำ ใจม่ัน. 2552 1 -

339 กำรบัญชีกำรเงิน - 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

340 กำรบัญชีข้ันกลำง - 2552 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

341 กำรบัญชีข้ันกลำง 2 - 2552 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

342 กำรบัญชีข้ันต้น จันทนำ สำขำกร. 2552 2 ทีพีเอ็น เพรส

343 กำรบัญชีข้ันสูง 1 ดุษฎี สงวนชำติ 2552 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

344 กำรบัญชีช้ันกลำง 1 : กำรบัญชีสินทรัพย์ = Intermediate accounting 1 เยำวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์. 2552 2 ทีพีเอ็น เพรส

345 กำรบัญชีช้ันสูง 1 ชลธิชำ นำคะวิสุทธ์ิ. 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

346 กำรบัญชีช้ันสูง 2 - 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

347 กำรบัญชีบริหำร แกริสัน, เรย์ เอช. 2552 1 แมคกรอ-ฮิล

348 กำรบัญชีบริหำร กชกร เฉลิมกำญจนำ 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

349 กำรบัญชีสินทรัพย์ ณัฐชำ วัฒนวิไล 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

350 กำรบัญชีหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง. 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

351 กำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนด้ำนโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในระบบเจ้ำหน้ี อพัชรำ ขำวสบำย. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

352 กำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนกำรบัญชีและทนำยควำม สุภำพร พฤกษำชีวะ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  17

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

353 กำรศึกษำข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำบัญชีและด้ำนภำษีอำกร รังสิยำ วรรณวิไลรัตน์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

354 กำรศึกษำเปรียบเทียบโปรแกรมทำงบัญชี : กรณีศึกษำโปรแกรม MYOB และโปรแกรม… กรวิทย์ รักษำสัตย์. 2552 1 -

355 กำรสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2552 1 ที พี เอ็น เพรส

356 กำรออกแบบระบบบัญชี ดุษณีย์  ส่องเมือง. 2552 2 เสมำธรรม

357 ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมต้องกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีของผู้บริหำร… กัญจน์ชญำ ไชยชมภู. 2552 1 -

358 คู่มือเตรียมสอบตรงคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี Smart-I - 2552 2 Homme de loi Group

359 คู่มือสอบ CPA วิชำกำรสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2552 1 นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

360 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2552 7 บริษัท มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย) จ ำกัด

361 ทฤษฎีกำรบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2552 1 ทีพีเอ็น เพรส

362 บัญชีข้ันกลำง 1 สนธยำ เรืองหิรัญ 2552 5 เสมำสำส์น

363 ปัญหำภำษีสรรพำกร - 2552 1 ธรรมนิติ

364 ผลของกำรประยุกต์ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชีอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนท่ีมีต่อธุรกิจ… จันทร์จิรำ รัตนวิทยำกรณ์. 2552 1 -

365 ฝึกพูดอ่ำนเขียนเรืยนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง กฤษณี เรืองรัตนะ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

366 เม่ือลีนไม่ท ำก ำไรแล้วควรจัดกำรอย่ำงไรด้วย Lean Accounting มำสเกลส์, ไบรอัน เอช. 2552 1 อี.ไอ.สแควส์

367 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี พลพธู ปิยวรรณ 2552 2 วิทยพัฒน์

368 รำยงำนผลกำรวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภำพกำรบริกำรของส ำนักงำนบัญชีในประเทศไทยเพ็ญธิดำ พงษ์ธำนี 2552 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

369 รู้บัญชีง่ำยนิดเดียว เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ 2552 2 ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลยี

370 สถิติส ำหรับงำนวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2552 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

371 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

372 หลักกำรบัญชีข้ันต้น นิตยำ งำมแดน. 2552 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

373 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2552 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

374 หลักสถิติ กัลยำ วำนิชย์บัญชำ. 2552 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  18

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

375 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

376 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี. หน่วยท่ี 8-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

377 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรส ำหรับนักกำรเงิน. หน่วยท่ี 1-8มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

378 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรส ำหรับนักกำรเงิน. หน่วยท่ี 9-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

379 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง 1 และระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

380 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง 1 และระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

381 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้น. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

382 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้น. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

383 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุนและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

384 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุนและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

385 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรข้ันสูง. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

386 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรข้ันสูง. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

387 กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน จันทนำ สำขำกร. 2551 2 ทีพีเอ็น เพรส

388 กำรบัญชี 1 อดิศร เลำหวณิช 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

389 กำรบัญชีกำรเงิน รีฟ, เจมส์ เอ็ม. 2551 6 เซนเกจ เลินน่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

390 กำรบัญชีกำรเงิน - 2551 3 แมคกรอ-ฮิล

391 กำรบัญชีข้ันกลำง I : กำรบัญชีสินทรัพย์ ธำรินี พงศ์สุพัฒน์ 2551 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

392 กำรบัญชีข้ันต้น วัฒนำ ศิวะเก้ือ 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

393 กำรบัญชีข้ันต้น 2 อดิศร เลำหวณิช 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

394 กำรบัญชีช้ันกลำง 2 นุชจรี พิเชฐกุล. 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

395 กำรบัญชีช้ันต้น 2 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2551 3 ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลยี

396 กำรบัญชีต้นทุน ล ำใย มำกเจริญ 2551 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  19

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

397 คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชำกำรบัญชี 1 สุชำติ เหล่ำปรีดำ 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

398 แนวทำงกำรพัฒนำระบบบัญชีและกำรเงินส ำหรับธุรกิจจ ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์… สุทธนิตย์ ทรัพย์หงส์ทอง. 2551 1 -

399 ฝึกพูดภำษำอังกฤษไว้ส่ือสำรเพ่ือกำรท่องเท่ียว ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2551 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

400 พจนำนุกรม อังกฤษ-ไทย ค ำศัพท์งบกระแสเงินสด เจริญ เจษฎำวัลย์ 2551 2 พอดี

401 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม สุกัลยำ ปรีชำ. 2551 1 ทริบเพ้ิล กรุ๊ป

402 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย. 2551 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

403 ระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กรในงำนบัญชี พลพธู ปิยวรรณ 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

404 หลักกำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

405 หลักกำรบัญชีข้ันต้น ไพบูลย์ ผจงวงศ์ 2551 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

406 หลักกำรบัญชีข้ันต้น ปำริชำติ มณีชัย 2551 4 โอเดียนสโตร์

407 หลักกำรบัญชีข้ันต้น อรุษ คงรุ่งโชค 2551 3 ท้อป

408 หลักกำรบัญชีบริหำร : แนวคิดพ้ืนฐำนและกำรประยุกต์ส ำหรับผู้บริหำร สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 2551 3 แมคกรอ-ฮิล

409 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

410 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

411 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรบัญชีภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

412 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรบัญชีภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษี. หน่วยท่ี 9-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

413 Handbook accounting manager (ผู้จัดกำรบัญชีอย่ำงมืออำชีพ). เล่ม 1 สุขสิรี เจษฎำพรชัย 2550 3 บริษัท สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ) จ ำกัด

414 กำรบัญชีกำรเงิน นิตยำ งำมแดน 2550 4 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

415 กำรบัญชีกำรเงิน สุวรรณำ อินคล้ำย 2550 4 แอ๊คคิวเรทเพรส

416 กำรบัญชีกำรเงิน 2 กชกร เฉลิมกำญจนำ 2550 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

417 กำรบัญชีข้ันกลำง - 2550 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

418 กำรบัญชีช้ันต้น 1 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2550 3 ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลยี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  20

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

419 กำรบัญชีช้ันสูง 1 ขวัญสกุล เต็งอ ำนวย 2550 2 เสมำธรรม

420 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ศรีสุดำ ธีระกำญจน์ 2550 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

421 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร : ควำมรู้พ้ืนฐำน จินดำรัตน์ ยศสมศักด์ิ 2550 3 เวิลด์เทรด ประเทศไทย

422 กำรสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2550 1 ที พี เอ็น เพรส

423 กำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยและกำรลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีส ำหรับผู้จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน วีระ พลอยครบุรี 2550 1 ส ำนักงำน

424 แนวปฎิบัติทำงกำรบัญชีและกำรเสียภำษีส ำหรับธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ มัลลิกำ ตรีประเคน. 2550 1 -

425 พจนำนุกรม อังกฤษ-ไทย ค ำศัพท์งบก ำไรขำดทุน เจริญ เจษฎำวัลย์ 2550 3 พอดี

426 พจนำนุกรม อังกฤษ-ไทย ค ำศัพท์งบดุล เจริญ เจษฎำวัลย์ 2550 1 พอดี

427 ระบบบัญชีระหว่ำงประเทศ ประไพพิศ สวัสด์ิรัมย์ 2550 2 ส ำนักพิมพ์ทหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

428 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี พลพธู ปิยวรรณ. 2550 2 วิทยพัฒน์

429 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2550 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

430 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

431 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

432 Tax knowledge - 2549 1 ธรรมนิติ เพรส

433 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีเงินได้นิติบุคคล - 2549 1 ธรรมนิติ เพรส

434 กำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงินตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 (และ… สุมนำ เศรษฐนันท์ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

435 กำรตรวจสอบภำยในสมัยใหม่ อุษณำ ภัทรมนตรี. 2549 1 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

436 กำรบัญชีกลำง. 2 มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ 2549 1 โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

437 กำรบัญชีข้ันต้น อ ำนำจ รัตนสุวรรณ 2549 2 พินนำเคิล แอดเวอร์ไทซ่ิง

438 กำรบัญชีข้ันต้น วัฒนำ ศิวะเก้ือ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

439 กำรบัญชีข้ันสูง. 1 ขวัญสกุล เต็งอ ำนวย 2549 1 ทีพีเอ็น เพรส

440 กำรบัญชีข้ันสูง. II ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ 2549 1 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  21

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

441 กำรบัญชีบริหำร บุญอนันต์ ไชยชลอ 2549 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

442 กำรบัญชีบริหำร (ฉบับปรับปรุง บวก MP3) - 2549 2 พิมพ์พรรณกำรพิมพ์

443 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ไพบูลย์ ผจงวงศ์ 2549 5 แสงดำว

444 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร วริยำ ปำนปรุง 2549 4 โรงพิมพ์ชุติมำกำรพิมพ์

445 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ศรีสุดำ ธีระกำญจน์ 2549 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

446 กำรบัญชีภำษีอำกร - 2549 1 ธรรมนิติ เพรส

447 กำรบัญชีโรงพยำบำล ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักด์ิ 2549 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

448 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน นุชจรี พิเชฐกุล 2549 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

449 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วนบริษัทและกำรร่วมค้ำ สุริยุ เมืองขุนรอง 2549 3 ธนำเพรส

450 กำรวำงระบบบัญชี ประพันธ์ ศิริรัตนธ ำรง 2549 1 BrandAgebooks

451 กำรวำงระบบบัญชี. AC 3233 ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

452 กำรวิเครำะห์ต้นทุนอุตสำหกรรมและกำรจัดท ำงบประมำณ จิรพัฒน์ เงำประเสริญวงศ์ 2549 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

453 กำรสอบบัญชี สุชำย ยังประสิทธ์ิกุล 2549 3 ทีพีเอ็น เพรส

454 แกะเง่ือนงบกำรเงิน ภำพร เอกอรรถพร 2549 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

455 คู่มือกำรค ำนวณภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย ฉบับสมบูรณ์ เพ่ิมบุญ แก้วเขียว 2549 1 วิทยพัฒน์

456 คู่มือปฏิบัติงำนผู้จัดกำรบัญชี. เล่ม 2 สุขสิรี เจษฎำพรชัย. 2549 2 สำมเจริญพำณิชย์(กรุงเทพ)

457 คู่มือประมวลรัษฎำกร - 2549 1 ธรรมนิติ เพรส

458 คู่มือสอบ CPA วิชำกำรบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2549 1 ทีพีเอ็น เพรส

459 ทฤษฎีกำรบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2549 1 โรงพิมพ์ทีพีเอ็น เพรส

460 บัญชีเพ่ือกำรจัดกำร รัตนำ วงศ์รัศมีเดือน 2549 3 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

461 บัญชีเพ่ือกำรบริหำรธุรกิจตำมแนวคิดกระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ พัชนิจ เนำวพันธ์ 2549 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

462 เปลือยงบกำรเงินมุมมองภำษีอำกร - 2549 1 ธรรมนิติ เพรส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  22

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

463 มำตรฐำนกำรบัญชี : สำระส ำคัญและตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล (มกรำคม 2549) อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 2549 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

464 ระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กรในงำนบัญชี พลพธู ปิยวรรณ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

465 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี พลพธู ปิยวรรณ. 2549 1 วิทยพัฒน์

466 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี นพฤทธ์ิ คงรุ่งโชค 2549 2 ท้อป

467 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำกำรปรับโครงสร้ำงอัตรำภำษีศุลกำกรในภำค... - 2549 1 ฝ่ำยวิจัยเศรษฐกิจรำยสำขำ

468 เศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2549 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

469 เส้นทำง หญิงเหล็ก ฟ้ำประทำน คุณหญิงจำรุวรรณ เมณฑกำ ศักดำ จิวัธยำกูล 2549 3 ร่วมด้วยช่วยกัน

470 หลักกำรตลำดเพ่ือธุรกิจ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนำนนท์. 2549 3 โรงพิมพ์เสิมมิตร

471 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

472 หลักกำรบัญชีข้ันต้น ไพบูลย์ ผจงวงศ์. 2549 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

473 ห้ำงหุ้นส่วน : ทำงเลือกของผู้ประกอบกำร ดวงสมร อรพินท์ 2549 2 ภำพพิมพ์

474 Accounting knowledge สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2548 1 ธรรมนิติ เพรส

475 กรณีศึกษำกำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศ Rarick, Charles A 2548 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

476 กระบวนทัศน์ของวิชำชีพบัญชีเพ่ือกำรบริหำรธุรกิจ - 2548 1 เวลำดี

477 กลยุทธ์กำรบริหำรผลงำน : 24 บทเรียนส ำหรับกำรพัฒนำผลงำนในองค์กรของคุณ Bacal, Robert 2548 1 แมคกรอ-ฮิล

478 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีเงินได้นิติบุคคล 2005 - 2548 1 ธรรมนิติ เพรส

479 กลยุทธ์รู้ใจคน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2548 1 ดีเอ็มจี

480 กลยุทย์กำรวำงแผนภำษีมูลค่ำเพ่ิมท้ังระบบ - 2548 1 ธรรมนิติ

481 กำรบัญชี. 1 อ ำนวย ศรีสุโข 2548 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

482 กำรบัญชีกำรเงิน - 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

483 กำรบัญชีกำรเงิน นิตยำ งำมแดน 2548 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

484 กำรบัญชีข้ันกลำง. 2 กนกพร นำคทับที 2548 1 เอส แอนด์ จี กรำฟฟิค
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  23

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

485 กำรบัญชีข้ันสูง. 1 ดุษฎี สงวนชำติ 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

486 กำรบัญชีข้ันสูง. II ธำรินี พงศ์สุพัฒน์ 2548 2 -

487 กำรบัญชีช้ันต้น. II - 2548 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช้ัน

488 กำรบัญชีช้ันสูง. 1 อรพินท์ อ่วมเพ็ง 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

489 กำรบัญชีต้นทุน ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2548 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

490 กำรบัญชีท่ัวไป วรรณวิภำ คูสกุล 2548 1 -

491 กำรบัญชีบริหำร - 2548 2 พิมพ์พรรณกำรพิมพ์

492 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรและกำรบริหำรต้นทุน สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 2548 2 ธรรมนิติ เพรส

493 กำรบัญชีส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ : และสัญญำเช่ำระยะยำวก้ำวทันตำม… วรศักด์ิ ทุมมำนนท์ 2548 1 ธรรมนิติ เพรส

494 กำรบัญชีส ำหรับผู้บริหำรท่ีมิใช่นักบัญชี อัญชลี พิพัฒนเสริญ. 2548 1 ดวงกมลสมัย

495 กำรบัญชีสินทรัพย์ ธำรินี พงศ์สุพัฒน์ 2548 2 -

496 กำรบัญชีหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง 2548 2 ทีพีเอ็น เพรส

497 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน พรชนก รัตนไพจิตร 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

498 กำรวำงแผนภำษีอำกร รัตนำ เลิศภิรมย์ลักษณ์ 2548 5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

499 กำรวิเครำะห์คุณค่ำ : เทคนิคกำรลดต้นทุนในธุรกิจยุคสหัสวรรษ อัมพิกำ ไกรฤทธ์ิ 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

500 กำรสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2548 1 ทีพีเอ็น เพรส

501 กำรสอบบัญชี สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ 2548 1 ธรรมนิติ เพรส

502 กำรสอบบัญชี ระดับปริญญำตรี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2548 1 ทีพีเอ็น เพรส

503 กำรออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจท่ีประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์ วันเพ็ญ กฤตผล 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

504 คิดเชิงกลยุทธ์ : ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ วูทตัน, ซิมอน 2548 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

505 คู่มือสอบ : ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2548 1 ที พี เอ็น เพรส

506 เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภำษี. กลยุทธ์ภำษี SMEs & ธุรกิจครอบครัว อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  24

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

507 ท ำธุรกิจอพำร์ตเมนต์กันดีกว่ำ สุกัญญำ เธียรพจีกุล 2548 2 บิสซ่ีเดย์

508 แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

509 บทสรุปมำตรฐำนกำรบัญชี : ส ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำรกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร...         อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

510 บริกำรด้วยใจท่ีไม่ธรรมดำ เควก, จอร์จ ที. เค. 2548 1 ดีเอ็มจี

511 บริหำรธุรกิจด้วยแนวคิดกำรบัญชี ยรรยง ธรรมธัชอำรี 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

512 บัญชีเบ้ืองต้น 1. 2201-1002 จีรพันธ์ จันทน์โรจน์ 2548 1 ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ

513 ภำวะผู้น ำ : ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศำสตร์และศิลป์สู่ควำมเป็นผู้น ำท่ีสมบูรณ์ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 2548 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

514 ภำษำอังกฤษส ำหรับคนหำงำน รัชนันต์ จินดำพงศ์ 2548 2 เจ.บี.พับลิชช่ิง

515 มูลค่ำเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ : มิติใหม่ของกำรสร้ำงมูลค่ำกิจกำรและกำรสร้ำงระบบผล... วรศักด์ิ ทุมมำนนท์.                                                                             2548 1 นิติธรรม

516 ระบบเศรษฐกิจและพัฒนำกำรเศรษฐกิจไทย ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

517 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี พลพธู ปิยวรรณ 2548 2 วิทยพัฒน์

518 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี วัชนีพร เศรษฐสักโก 2548 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

519 วิธีคิดให้ชีวิตเป็นสุข วิทยำ นำควัชระ 2548 2 Good Book

520 หลักกำรตลำด Bearden, William O. 2548 3 แมคกรอ-ฮิล

521 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2548 1 วังอักษร

522 หลักกำรบัญชี วสันต์ กำญจนมุกดำ 2548 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ

523 หลักกำรบัญชี สุพำดำ สิริกุตตำ 2548 1 ธรรมสำร

524 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

525 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

526 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

527 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีและกำรจัดท ำบัญชีของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและอสังหำริม... - 2547 1 ธรรมนิติ เพรส

528 กำรตรวจสอบภำยในสมัยใหม่ อุษณำ ภัทรมนตรี.                                                                              2547 5 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  25

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

529 กำรตรวจสอบภำยในส ำหรับผู้บริหำร เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2547 1 พอดี

530 กำรบัญชีกำรเงิน - 2547 6 วิทยพัฒน์

531 กำรบัญชีกำรเงิน สุวรรณำ อินคล้ำย 2547 1 แอ๊คคิวเรทเพรส

532 กำรบัญชีกำรเงิน - 2547 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

533 กำรบัญชีเก่ียวกับภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี วรศักด์ิ ทุมมำนนท์.                                                                             2547 1 ธรรมนิติ เพรส

534 กำรบัญชีข้ันกลำง - 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

535 กำรบัญชีข้ันสูง. 1 ดุษฎี สงวนชำติ 2547 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

536 กำรบัญชีช้ันกลำง. 2 นุชจรี พิเชฐกุล 2547 1 ส ำนักพิพม์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

537 กำรบัญชีต้นทุน. 1 อรวรรณ กิจปรำชญ์ 2547 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

538 กำรบัญชีต้นทุน. 1 : แนวคิดในกำรค ำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักกำรบันทึกบัญชี สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 2547 1 ท้อป

539 กำรบัญชีธนำคำร อังคณำ นุตยกุล 2547 3 โครงกำรหนังสือสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

540 กำรบัญชีบริหำร เสนำะ ติเยำว์ 2547 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

541 กำรบัญชีบริหำร แกริสัน, เรย์ เอช 2547 2 แมคกรอ-ฮิลอินเตอร์เนช่ันแนล

542 กำรบัญชีบริหำร กชกร เฉลิมกำญจนำ 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

543 กำรบัญชีภำษีอำกร ยุพดี ศิริวรรณ 2547 3 ป่ินเกล้ำกำรพิมพ์

544 กำรบัญชีภำษีอำกร สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2547 2 ธรรมนิติ เพรส

545 กำรบัญชีภำษีอำกรของธุรกิจท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2547 2 ธรรมนิติ เพรส

546 ข้อสังเกตในกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของบริษัทจดทะเบียน              - 2547 2 -

547 ควำมคิดเห็นของพนักงำนเทศบำลในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหำนครท่ีมีต่อกำรจัด... สุภัทรำ วงศ์สุวรรณกิต. 2547 1 -

548 คอมพิวเตอร์กับงำนบัญชี ฉวีวรรณ โสภำจำรีย์ 2547 2 ศ. ศิริชัยกำรพิมพ์

549 ค ำอธิบำย VAT ภำษีซ้ือท้ังระบบ (ฉบับประยุกต์) อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 2547 1 อินเตอร์-เทค พร้ินต่ิง

550 คู่มือปฏิบัติงำนนักบัญชีอย่ำงมืออำชีพ Import & Export สุขสิรี เจษฎำพรชัย 2547 2 เอช เอ็น กรุ๊ป
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  26

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

551 คู่มือปฏิบัติงำนผู้จัดกำรบัญชี. เล่ม 1 สุขสิรี เจษฎำพรชัย.                                                                            2547 2 เสรีกำรพิมพ์

552 คู่มือปฏิบัติงำนผู้จัดกำรบัญชี. เล่ม 2 สุขสิรี เจษฎำพรชัย.                                                                            2547 2 เสรีกำรพิมพ์

553 คู่มือวิธีปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน เจริญ เจษฎำวัลย์ 2547 1 พอดี

554 โครงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง : บัญชีกำรเงินเบ้ืองต้น - 2547 1 สมำคมสถำบันกำรศึกษำกำรธนำคำรฯ

555 ทฤษฎีกำรบัญชี เมธำกุล เกียรติกระจำย 2547 5 ที พี เอ็น เพรส

556 เทคนิคกำรจัดท ำบัญชีสินค้ำคงเหลือและกำรจัดท ำรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ              - 2547 2 ธรรมนิติ เพรส

557 เทคนิคกำรวำงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภำพ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2547 2 ธรรมนิติ เพรส

558 มำตรฐำนกำรบัญชี : สำระส ำคัญและตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมมูล (ธันวำคม 2546) อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

559 มิติใหม่ของงบกำรเงินและกำรวิเครำะห์ วรศักด์ิ ทุมมำนนท์ 2547 2 ธรรมนิติ เพรส

560 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย. 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

561 ระบบบัญชีส ำเร็จรูปส ำหรับธุรกิจ SMEs myAccount Software Solution วิโรจน์ เย็นสวัสด์ิ. 2547 4 โปรซอฟท์ คอมเทค

562 รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน. เล่ม 1, แนวควำมคิดและหลักกำรเชิงบูรณำกำร           เจริญ เจษฎำวัลย์ 2547 2 พอดี

563 สถิติธุรกิจ : โจทย์ปัญหำและค ำเฉลย ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย 2547 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

564 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2547 2 ท้อป

565 หลักกำรตลำด วัลลภ นิมมำนนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 3 คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

566 หลักกำรบัญชี วสันต์ กำญจนมุกดำ 2547 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ

567 หลักกำรบัญชีข้ันต้น ไพบูลย์ ผจงวงศ์ 2547 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

568 หลักกำรบัญชีช้ันกลำง. 1 สงกรำนต์ ไกยวงษ์ 2547 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

569 หลักกำรบัญชีต้นทุน วิจิตรำ พูลเพ่ิมทรัพย์.                                                                          2547 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

570 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรบัญชีภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษี. หน่วยท่ี 9-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

571 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรบัญชีข้ันต้น 1. AC 1203 (เล่ม 1) มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

572 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรบัญชีข้ันต้น 1. AC 1203 (เล่ม 2)      มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  27

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

573 Accounting knowledge สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2546 1 ธรรมนิติ เพรส

574 Successful accountant - 2546 2 ธรรมนิติ

575 กลยุทธ์กำรจัดท ำบัญชีภำษีมูลค่ำเพ่ิมท้ังระบบ - 2546 2 ธรรมนิติ

576 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีเงินได้นิติบุคคล 2003 สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2546 1 ธรรมนิติ เพรส

577 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีเพ่ือกำรส่งเสริมกำรขำย - 2546 1 ธรรมนิติ

578 กำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงินตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 (ฉบับสมบูรณ์)     สุมนำ เศรษฐนันท์.                                                                              2546 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

579 กำรตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2546 1 พอดี

580 กำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน : แนวคิดและกรณีศึกษำ อุษณำ ภัทรมนตรี 2546 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

581 กำรบัญชี. 1 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ.                                                                    2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

582 กำรบัญชีกำรเงิน - 2546 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

583 กำรบัญชีกำรเงิน วรรณวิภำ ทัพวงศ์.                                                                              2546 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

584 กำรบัญชีกำรเงิน วำรเรนม, คำรล์ เอส 2546 5 ท้อป

585 กำรบัญชีข้ันกลำง              - 2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

586 กำรบัญชีข้ันต้น วัฒนำ ศิวะเก้ือ.                                                                                  2546 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

587 กำรบัญชีข้ันสูง. 1 ดุษฎี สงวนชำติ.                                                                                 2546 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

588 กำรบัญชีช้ันสูง. 1 กัลยำณี กิตติจิตต์ 2546 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

589 กำรบัญชีช้ันสูง. 1 ขวัญสกุล เต็งอ ำนวย.                                                                          2546 1 -

590 กำรบัญชีช้ันสูง. 2 อัมพร เท่ียงตระกูล 2546 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

591 กำรบัญชีช้ันสูง. II พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง.                                                             2546 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

592 กำรบัญชีช้ันสูง. เล่ม 1 นิยะดำ วิเศษบริสุทธ์ิ.                                                                          2546 1 ธนำเพรส แอนด์ กรำฟฟิค

593 กำรบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมำรทัต.                                                                             2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

594 กำรบัญชีต้นทุน. 2 นำตยำ ตรีรัตน์ดิลกกุล.                                                                        2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  28

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

595 กำรบัญชีบริหำร - 2546 3 พิมพ์พรรณกำรพิมพ์

596 กำรบัญชีบริหำร เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ.                                                                    2546 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

597 กำรบัญชีบริหำร วันฤดี สุขสงวน.                                                                                  2546 2 -

598 กำรบัญชีบริหำร (ฉบับสมบูรณ์) สุพำดำ สิริกุตตำ 2546 1 Diamond in Business World

599 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร อรวรรณ กิจปรำชญ์.                                                                            2546 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

600 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 12) ศศิวิมล มีอ ำพล 2546 1 อิน โฟไมน่ิง

601 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรและกำรบริหำรต้นทุน สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์.                                                                      2546 1 ธรรมนิติ เพรส

602 กำรบัญชีเพ่ือกำรวำงแผนและควบคุม เมธำกุล เกียรติกระจำย.                                                                       2546 2 ที พี เอ็น เพรส

603 กำรบัญชีภำษีอำกร สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2546 1 ธรรมนิติ เพรส

604 กำรบัญชีรัฐบำล ยุพดี ศิริวรรณ.                                                                                   2546 2 รัตนพลพร้ินต้ิง แอนด์ บำยด้ิง

605 กำรบัญชีส ำหรับธุรกิจน ำเข้ำและส่งออก สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2546 3 ธรรมนิติ เพรส

606 กำรบัญชีสินทรัพย์ (กำรบัญชีข้ันกลำง 1) เยำวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์.                                                      2546 2 ทีพีเอ็น เพรส

607 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน นุชจรี พิเชฐกุล.                                                                                 2546 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

608 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด ธำรี หิรัญรัศมี.                                                                                    2546 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

609 กำรวำงระบบบัญชี ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ.                                                                        2546 2 -

610 กำรวำงระบบบัญชี ประพันธ์ ศิริรัตนธ ำรง.                                                                          2546 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

611 กำรวำงระบบบัญชี สุขุม โพธิสวัสด์ิ.                                                                                 2546 2 สำยธำร

612 กำรสอบบัญชี พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง.                                                             2546 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

613 กำรสอบบัญชี ระดับ ปวส. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2546 2 ที พี เอ็น เพรส

614 คลังข้อสอบส ำนักงำน ก.บช. : วิชำกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรสอบบัญชี    นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2546 1 ที พี เอ็น เพรส

615 ค ำแนะน ำกำรกรอกแบบภำษีอำกร Update - 2546 3 ธรรมนิติ เพรส

616 คู่มือกำรตรวจสอบ. เล่ม 2 : กำรใช้ ICQ ประเมินกำรควบคุมภำยใน   เจริญ เจษฎำวัลย์ 2546 1 พอดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  29

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

617 คู่มือปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำท่ีบัญชีอย่ำงมืออำชีพ Import & export                             สุขสิรี เจษฎำพรชัย.                                                                            2546 1 จิรรัชกำรพิมพ์

618 คู่มือปฏิบัติงำนผู้จัดกำรบัญชี. เล่ม 1 สุขสิรี เจษฎำพรชัย.                                                                            2546 1 จิรรัชกำรพิมพ์

619 คู่มือสอบ Tax auditor (Tutor) - 2546 2 ธรรมนิติ เพรส

620 คู่มือสอบซีพีเอ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต) : วิชำกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบ… นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.                                                                       2546 2 เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์

621 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2546 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

622 เทคนิคกำรวำงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภำพ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2546 1 ธรรมนิติ

623 แนวค ำตอบข้อสอบ ก.บช. : วิชำกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดท ำและตรวจสอบบัญชี...  พัฒนำ บุญสุข.                                                                                   2546 1 PC Center

624 บัญชี. 2 เกศกมล สุขเกษม.                                                                              2546 1 อักษรำพิพัฒน์

625 บัญชีช่วยได้ ภำพร เอกอรรถพร.                                                                             2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

626 บัญชีช้ันกลำง. 2 อังคณำ นุตยกุล.                                                                                2546 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

627 ประมวลรัษฎำกรฉบับประยุกต์ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2546 1 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

628 มำตรฐำนกำรบัญชีของประเทศไทย ฉบับรวมเล่ม (ปรับปรุง พ.ศ. 2546). เล่ม 1                  สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 2546 1 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ

629 มำตรฐำนกำรบัญชีของประเทศไทย ฉบับรวมเล่ม (ปรับปรุง พ.ศ. 2546). เล่ม 2                 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 2546 1 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ

630 ระบบควบคุมภำยใน : หลักกำรและวิธีปฏิบัติ เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2546 2 พอดี

631 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย.                                                                                     2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

632 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี Romney, Marshall B.                                                                       2546 9 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

633 เส้นทำงสู่นักบัญชีมืออำชีพ                                                                   - 2546 1 ธรรมนิติ

634 หมอภำษี "พูด" # 8 : รวมบทควำมยอดฮิตจำก "ถนนนักลงทุน" และBiz & Money ...        อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์.                                                                          2546 1 Tax Research Center

635 หลักกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

636 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุนและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

637 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุนและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

638 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรบัญชีภำษีอำกรและกำรวำง… หน่วยท่ี 1-8          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  30

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

639 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรบัญชีภำษีอำกรและกำรวำง… หน่วยท่ี 9-15          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

640 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

641 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

642 Accounting knowledge สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2545 3 ธรรมนิติ

643 Tax knowledge สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2545 3 ธรรมนิติ

644 กลบัญชี ภำพร เอกอรรถพร.                                                                             2545 3 สถำบันภำภัทร-ธุรกิจบัณฑิต

645 กำรบัญชี. 1 เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

646 กำรบัญชีกำรเงิน วรรณวิภำ ทัพวงศ์ 2545 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

647 กำรบัญชีกำรเงิน 2 - 2545 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

648 กำรบัญชีช้ันกลำง. 1 สงกรำนต์ ไกยวงษ์ 2545 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

649 กำรบัญชีช้ันกลำง. 1 : กำรบัญชีสินทรัพย์ นภวรรณ ธรมธัช.                                                                              2545 1 มณฑลกำรพิมพ์

650 กำรบัญชีช้ันสูง : กำรรวมธุรกิจและกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม สุชำติ เหล่ำปรีดำ.                                                                               2545 1 เม็ดทรำยพร้ินต้ิง

651 กำรบัญชีช้ันสูง. 1 สุชำติ เหล่ำปรีดำ.                                                                               2545 1 วีรณำ เพรส

652 กำรบัญชีต้นทุน ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2545 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

653 กำรบัญชีต้นทุน เยำวพำ ณ นคร.                                                                                 2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

654 กำรบัญชีต้นทุน 1 : แนวคิดในกำรค ำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักกำรบันทึกบัญชี          สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์.                                                                      2545 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

655 กำรบัญชีต้นทุน. 2 วัลลภ พิเชฐกุล.                                                                                 2545 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

656 กำรบัญชีต้นทุนเพ่ือกำรจัดกำร จรรจำ ลิมปภำกุล 2545 1 -

657 กำรบัญชีทรัพย์สิน พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง.                                                             2545 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

658 กำรบัญชีบริหำร ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล.                                                                              2545 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

659 กำรบัญชีบริหำร แกริสัน, เรย์ เอช.                                                                               2545 4 แมคกรอ-ฮิลอินเตอร์เนช่ันแนล

660 กำรบัญชีบริหำร วัลลภ พิเชฐกุล.                                                                                 2545 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  31

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

661 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ชนิดำ เช้ือสุวรรณชัย.                                                                          2545 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

662 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร สุพำดำ สิริกุตตำ.                                                                                2545 1 ธรรมสำร

663 กำรบัญชีภำษีอำกร สุเทพ พงษ์พิทักษ์.                                                                             2545 3 สุทธิรัตน์ โปรเฟสชันแนล แท็กซ์เซ็นเตอร์

664 กำรบัญชีภำษีอำกร รัตนำ เลิศภิรมย์ลักษณ์.                                                                        2545 1 ศูนย์หนังสืทอสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

665 กำรบัญชีภำษีอำกรของธุรกิจท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2545 3 ธรรมนิติ เพรส

666 กำรบัญชีรัฐบำล ประพันธ์ ศิริรัตนธ ำรง.                                                                          2545 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

667 กำรบัญชีโรงแรมระบบบัญชีและกำรควบคุม ชูศรี เท้ียศิริเพชร.                                                                               2545 2 โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

668 กำรบัญชีและภำษีอำกรส ำหรับธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2545 1 ธรรมนิติ เพรส

669 กำรบัญชีส ำหรับผู้บริหำรท่ีมิใช่นักบัญชี อัญชลี พิพัฒนเสริญ.                                                                          2545 1 ธนำเพรส แอนด์ กรำฟฟิค

670 กำรปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน. ตอน 1 : กุญแจสู่ควำมส ำเร็จ เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2545 1 พอดี

671 กำรสอบบัญชี พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง. 2545 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

672 กำรสอบบัญชี กำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ กวี วงศ์พุฒ 2545 1 บี.เค.อินเตอร์ปรินท์

673 กำรสอบบัญชี เล่ม 1 : บทท่ี 1-7 และภำคผนวก นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.                                                                       2545 4 ที พี เอ็น เพรส

674 กำรสอบบัญชี เล่ม 2 : บทท่ี 8-14 นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.                                                                       2545 4 ที พี เอ็น เพรส

675 ค ำแนะน ำกำรกรอกแบบภำษีอำกร สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2545 1 ธรรมนิติ เพรส

676 ค ำบรรยำยกำรบัญชีช้ันสูง. I พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง.                                                             2545 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

677 คู่มือปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำท่ีบัญชีอย่ำงมืออำชีพ. เล่ม 1 : เจ้ำหน้ี   สุขสิรี เจษฎำพรชัย.                                                                            2545 1 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ)

678 ท ำเนียบนิสิตเก่ำ 64 ปี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 2545 1 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์ฯ

679 เทคนิคกำรตรวจสอบทุจริต เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2545 2 พอดี

680 บัญชีศรีธนญชัย ภำพร เอกอรรถพร.                                                                             2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

681 ประมวลตอบข้อหำรือกรมสรรพำกรภำษีมูลค่ำเพ่ิม : พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน                       - 2545 3 ธรรมนิติ

682 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและหนังสือตอบข้อหำรือของกรมสรรพำกร สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2545 1 ธรรนิติ เพรส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  32

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

683 รวบรวมข้อหำรือ กรมสรรพำกร ปี 2543-2545 - 2545 1 Tax reseach center

684 รู้บัญชีมีประโยชน์ ภำพร เอกอรรถพร.                                                                             2545 3 สถำบันภำภัทร

685 หลักกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2545 14 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

686 หลักกำรตลำด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปำล. 2545 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพนธ์กรำฟฟิค

687 หลักกำรบัญชีข้ันต้น สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์.                                                                      2545 1 แมคกรอ-ฮิล

688 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

689 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรบัญชีภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

690 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีกำรบัญชีภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษี. หน่วยท่ี 9-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

691 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคอมพิวเตอร์กับกำรบัญชี. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

692 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

693 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

694 เอกสำรประกอบกำรสอน วิชำ กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ชนิดำ เช้ือสุวรรณชัย 2545 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

695 Tactics กำรบัญชีภำษีท่ีสรรพำกรยอมรับ (หมอภำษีพูด #6) อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์.                                                                          2544 1 Tax Research Center

696 กรณีศึกษำทฤษฎีกำรบัญชี เมธำกุล เกียรติกระจำย.                                                                       2544 4 ภำควิชำกำรบัญชี คณะบริหำรธุรกิจ

697 กลยุทธ์กำรจัดท ำบัญชีภำษีมูลค่ำเพ่ิมท้ังระบบ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2544 3 ธรรมนิติ

698 กำรบัญชี. 3 กบ. 203 รัตนำ ปิติฤทธ์ิ.                                                                                   2544 1 ศรีสง่ำวิชำกำร (1995)

699 กำรบัญชีข้ันสูง ธำรินี พงศ์สุพัฒน์.                                                                              2544 1 อินโฟไมน่ิง

700 กำรบัญชีช้ันกลำง. 1 : กำรบัญชีสินทรัพย์ นภวรรณ ธรมธัช.                                                                                2544 1 ศรีสง่ำวิชำกำร (1995)

701 กำรบัญชีช้ันกลำง. 2 นุชจรี พิเชฐกุล 2544 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

702 กำรบัญชีต้นทุน ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ.                                                                           2544 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

703 กำรบัญชีต้นทุน 1 : แนวคิดในกำรค ำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักกำรบันทึกบัญชี                สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์.                                                                      2544 2 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล 

704 กำรบัญชีต้นทุน 2 : แนวคิดในกำรค ำนวนต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักกำรบันทึกบัญชี สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์.                                                                      2544 2 แมคกรอ-ฮิล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  33

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

705 กำรบัญชีท่ัวไป ธำรินี พงศ์สุพัฒน์.                                                                              2544 1 อินโฟไมน่ิง

706 กำรบัญชีธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2544 2 ธรรมนิติ เพรส

707 กำรบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุน : ตำมหลักสูตรคณะพำณิชยศำสตร์และ… เกษรี ณรงค์เดช.                                                                                2544 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

708 กำรบัญชีบริหำร เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ.                                                                    2544 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

709 กำรบัญชีภำษีอำกร ยุพดี ศิริวรรณ.                                                                                   2544 2 ป่ินเกล้ำกำรพิมพ์

710 กำรบัญชีสินทรัพย์ ธำรินี พงศ์สุพัฒน์.                                                                              2544 3 อินโฟไมน่ิง

711 กำรเปล่ียนแปลงทำงบัญชีและกำรแก้ไขข้อผิดพลำด กัลยำณี กิตติจิตต์.                                                                              2544 1 -

712 ควำมรู้เร่ืองบัญชี ปณิตำ สำรวิจิตร.                                                                                2544 1  นำนมี บุ๊คส์

713 ค ำอธิบำยสัญญำว่ำด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และทรัสต์รีซีท (T/R) วิชัย ตันติกุลำนันท์.                                                                             2544 1 พิมพ์อักษร

714 คู่มือกำรตรวจสอบบัญชี เจริญ เจษฏำวัลย์.                                                                               2544 3 พอดี

715 คู่มือบัญชีส ำหรับนักบริหำร Shim, Jae K.                                                                                    2544 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

716 คู่มือปฏิบัติงำนผู้จัดกำรบัญชี เล่ม 1 สุขสิรี เจษฎำพรชัย.                                                                            2544 5 สำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ)

717 คู่มือปฏิบัติงำนผู้จัดกำรบัญชี เล่ม 2 สุขสิรี เจษฎำพรชัย.                                                                            2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

718 งบกระแสเงินสด งบกำรเงินรวม วรศักด์ิ ทุมมำนนท์.                                                                             2544 1 ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส

719 ทฤษฎีกำรบัญชี เมธำกุล เกียรติกระจำย 2544 4 คณะบริหำรธุรกิจ ม.เกษตรศำสตร์

720 เทคนิคกำรจัดท ำบัญชีสินค้ำคงเหลือ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2544 2 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

721 เทคนิคกำรวำงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภำพ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.                                                                        2544 2 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

722 แนวกำรจัดท ำกระดำษท ำกำรของผู้สอบบัญชี ปกรณ์ เพ็ญภำคกุล.                                                                            2544 3 -

723 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง 2 หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

724 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

725 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

726 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีและกำรเงินเพ่ืองำนก่อสร้ำง หน่วยท่ี 1-15                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  34

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

727 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย.                                                                                     2544 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

728 วิธีอ่ำนงบกำรเงิน ส ำหรับผู้ท่ีไม่ได้จบบัญชีมำก่อน กิลล์, เจมส์ โอ.                                                                                  2544 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

729 สัญญำบัญชีเดินสะพัดและสัญญำเบิกเงินเกินบัญชี (โอดี) วิชัย ตันติกุลำนันท์.                                                                             2544 1 พิมพ์อักษร

730 สิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีอำกรปี 2544 : สวัสดิกำรพนักงำนและผลกระทบทำง... สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. 2544 2 ธรรมนิติ

731 หลักกำรตลำด พัฒนำ ศิริโชติบัณฑิต. 2544 1 แม็ค

732 หลักกำรบัญชีข้ันต้น ไพบูลย์ ผจงวงศ์.                                                                               2544 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

733 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค เบอร์เค็ท, แลร่ี. 2544 1 ฟอร์เพซ

734 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง 2 หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

735 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง 2 หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

736 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

737 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

738 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

739 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 9-15  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

740 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีและกำรเงินเพ่ืองำนก่อสร้ำง หน่วยท่ี 1-8              มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

741 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีและกำรเงินเพ่ืองำนก่อสร้ำง หน่วยท่ี 9-15              มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

742 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคอมพิวเตอร์กับกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

743 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ืองำนก่อสร้ำงหน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

744 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ืองำนก่อสร้ำงหน่วยท่ี 8-15           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

745 กระบวนกำรก ำกับกิจกำรท่ีดีเก่ียวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2543 2 -

746 กำรบัญชีกำรเงิน อรุณี อย่ำงธำรำ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 7 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

747 กำรบัญชีช้ันกลำง 2 นุชจรี พิเชฐกุล.                                                                                 2543 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

748 กำรบัญชีช้ันสูง 2 อัมพร เท่ียงตระกูล.                                                                            2543 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  35

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

749 กำรบัญชีต้นทุน สุรีย์พร จำรุวัสตร์. 2543 1 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

750 กำรบัญชีทรัพย์สิน พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง. 2543 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

751 กำรบัญชีบริหำร เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2543 7 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

752 กำรบัญชีบริหำร ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2543 1 ธีระฟิล์ม

753 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร(พิมพ์คร้ังท่ี 3) ศศิวิมล มีอ ำพล.                                                                                 2543 5 อิน โฟไมน่ิง

754 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร(พิมพ์คร้ังท่ี 4) ศศิวิมล มีอ ำพล 2543 1 อินโฟไมน่ิง

755 กำรบัญชีรัฐบำลและกองทุน ยุพดี ศิริวรรณ.                                                                                   2543 2 ป่ินเกล้ำกำรพิมพ์

756 กำรบัญชีโรงแรม : หลักกำรบัญชีและเทคนิคกำรควบคุม สุภำพรรณ รัตนำภรณ์.                                                                         2543 4 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

757 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน นุชจรี พิเชฐกุล.                                                                                 2543 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

758 กำรเปล่ียนแปลงทำงบัญชีและกำรแก้ไขข้อผิดพลำด กัลยำณี กิตติจิตต์.                                                                              2543 2 -

759 กำรสอบบัญชี พยอม สิงห์เสน่ห์ 2543 4 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

760 คู่มือกำรสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2543 2 วี.ซี. เซอร์วิส เซ็นเตอร์

761 คู่มือปฏิบัติงำนผู้จัดกำรบัญชี เล่ม 2 สุขสิรี เจษฎำพรชัย.                                                                            2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

762 ทฤษฎีกำรบัญชี เมธำกุล เกียรติกระจำย 2543 5 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

763 ประกำศสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยเร่ือง"กำรแก้ไข...              สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ.                        2543 1 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ

764 พิชิตปัญหำภำษี สุวรรณ วลัยเสถียร 2543 1 นิติธรรม

765 มำตรฐำนกำรบัญชี : แนวทำงในกำรปฏิบัติและตัวอย่ำงกำรเปิดเผย ข้อมูล (2543)                           ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2543 5 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

766 ระบบบัญชีลีสซ่ิง : กำรบัญชีส ำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว วรศักด์ิ ทุมมำนนท์.                                                                             2543 6 ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส

767 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี วัชนีพร เศรษฐสักโก.                                                                           2543 3 วี.เจ. พร้ินต้ิง

768 ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชีเร่ืองสัญญำเช่ำระยะยำวเร่ืองกำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุน...     สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ.                        2543 1 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ

769 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

770 หลักกำรบัญชี. 1 สุชำติ เหล่ำปรีดำ 2543 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  36

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

771 หลักกำรบัญชีข้ันต้น. 2 เชำวลีย์ พงศ์ผำติโรจน์.                                                                       2543 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

772 หลักกำรบัญชีธุรกิจ ธนภร เอกเผ่ำพันธ์ุ.                                                                             2543 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

773 108 ถำม-ตอบ กับหมอภำษี  #2 คัมภีร์ภำษีทำงธุรกิจ อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์. 2542 1 ส ำนักงำน กพ.

774 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2542 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

775 กำรบัญชี 1 ลำวัณย์ อมรประเสริฐศรี.                                                                      2542 1 วังอักษร

776 กำรบัญชีกำรเงิน พันธิภำ ศรีนำมเมือง 2542 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

777 กำรบัญชีกำรเงินส ำหรับผู้บริหำร กัลยำณี กิตติจิตต์ 2542 5 -

778 กำรบัญชีบริหำร                                         ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2542 5 เอช เอ็น กรุ๊ป

779 กำรบัญชีหน้ีสิน อังคณำ นุตยกุล.                                                                                2542 2 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

780 กำรสอบบัญชี สุรีย์ ดำรำรัตน์ทวี.                                                                               2542 1 สถำบันรำชภัฎสวนดุสิต

781 ค ำอธิบำย VAT ภำษีซ้ือท้ังระบบ (ฉบับประยุกต์) อมรศักด์ิ พงศ์พุศตม์ 2542 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

782 คู่มือกำรตรวจสอบ เล่ม 3 : วิธีกำรตรวจสอบ เจริญ เจษฎำวัลย์ 2542 9 พอดี

783 งบกระแสเงินสด งบกำรเงินรวม                                               วรศักด์ิ ทุมมำนนท์ 2542 5 ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส

784 เจ้ำของกิจกำร ฮัลโลแรน, ดับเบิลยูเจมส์ 2542 2 แมคกรอ-ฮิล

785 แนวควำมคิดใหม่ๆ ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน        เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2542 1 พอดี

786 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2542 - 2542 10 ธรรมนิติ

787 ย่อยงบกำรเงิน : ภำคปฏิบัติและซอฟท์แวร์ ชำย กิตติคุณำภรณ์. 2542 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

788 ระบบใบส ำคัญจ่ำยและบัญชีสินค้ำ                                       นันท์ ศรีสุวรรณ 2542 3 วังอักษร

789 หมอภำษี "พูด" # 2 : รวมบทควำมยอดฮิตจำก "ถนนนักลงทุน" นสพ.กรุงเทพธุรกิจ                               อมรศักด์ิ พงศ์พุศตม์. 2542 1 Tax Research Center

790 หมอภำษี "พูด" # 3 : รวมบทควำมยอดฮิตจำก "ถนนนักลงทุน" นสพ.กรุงเทพธุรกิจ        อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์.                                                                          2542 3 Tax Research Center

791 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช           2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

792 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช           2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  37

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

793 กำรเงินและกำรธนำคำร สุรักษ์ บุนนำค 2541 3 ไทยวัฒนำพำนิช

794 กำรบัญชี 2 อ ำนวย ศรีสุโข. 2541 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

795 กำรบัญชีช้ันสูง. 2 อัมพร เท่ียงตระกูล 2541 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

796 กำรบัญชีต้นทุน ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2541 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

797 กำรบัญชีต๋ัวเงิน กวี วงศ์พุฒ 2541 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

798 กำรบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 1 : ปรับปรุง"สินค้ำคงเหลือ" ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี...                เยำวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์ 2541 3 วี.ซี. เซอร์วิสเซ็นเตอร์

799 กำรบัญชีเบ้ืองต้น                                               - 2541 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

800 กำรวำงแผนภำษีอำกร                                                              สุเทพ พงษ์พิทักษ์ 2541 2 วิชิตำ ทนำยควำม บัญชีและธุรกิจ

801 กำรสอบบัญชี พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง 2541 2 ชวนพิมพ์

802 ค ำวินิจฉัยภำษีมูลค่ำเพ่ิมของกรมสรรพำกร : ข้อ 1901-2351 อำภรณ์ นำรถดิลก. 2541 1 ชวนพิมพ์

803 บัญชีทรัพย์สิน เล่ม 2                          เยำวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์ 2541 3 วี.ซี. เซอร์วิสเซ็นเตอร์

804 บัญชีภำษีอำกร รัตนำ เลิศภิรมย์ลักษณ์.                                                                        2541 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

805 แบบฝึกปฏิบัติวิชำกำรบัญชีภำษีอำกร. 3524201 3(3-0) รัตนำ เลิศภิรมย์ลักษณ์ 2541 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

806 ภำษีอำกรธุรกิจ วิษณุ รำยวงศ์ 2541 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

807 ระบบบัญชีเพ่ือควำมเข้ำใจ แพร กีระสุนทรพงษ์ 2541 1 ไซมอน แอนด์ ชูลเตอร์ อินโดไชน่ำ

808 ศัพท์บัญชีภำษำอังกฤษแปลไทย อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ.                                                                      2541 1 โรงพิมพ์และท ำปกเจริญผล

809 หลักกำรตลำด สุวิทย์ เปียผ่อง. 2541 1 -

810 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2541 20 พิมพ์ลดำ คอมพ้ิวกรำฟฟิค กำรพิมพ์

811 หลักกำรบัญชีต้นทุน วิจิตรำ พูลเพ่ิมทรัพย์ 2541 8 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

812 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี 1 อรทัย รัตนำนนท์.                                                                               2541 1 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

813 กำรเงินและกำรธนำคำร สุรักษ์ บุนนำค 2540 5 ไทยวัฒนำพำนิช

814 กำรตรวจสอบควำมรับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง อุทัย ตันละมัย. 2540 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  38

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

815 กำรบัญชีกำรเงิน อรุณี อย่ำงธำรำ.                                                                                2540 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

816 กำรบัญชีกิจกำรอุตสำหกรรม                                 นันท์ ศรีสุวรรณ 2540 3 วังอักษร

817 กำรบัญชีค้ำร่วมและระบบบัญชีเดียว พร้อมแบบฝึกหัด รหัส กบ.305 กวี วงศ์พุฒ 2540 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

818 กำรบัญชีช้ันกลำง. 1 05-410-204, 3522103 : กำรบัญชีทรัพย์สิน. 3201-2002   อรพินท์ อ่วมเพ็ง.                                                                               2540 1 บัณฑิตสำส์น

819 กำรบัญชีต้นทุน ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2540 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

820 กำรบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมำรทัต 2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

821 กำรบัญชีต้นทุน                                   สุรีย์พร จำรุวัสตร์            2540 10 -

822 กำรบัญชีธนำคำร สุวัฒน์ เฮ้ียนชำศรี.                                                                              2540 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

823 กำรบัญชีบริหำร เสนำะ ติเยำว์ 2540 6 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

824 กำรบัญชีบริหำร กำญจนำ ศรีพงษ์. 2540 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

825 กำรวำงแผนภำษีมูลค่ำเพ่ิมท้ังระบบ สุเทพ พงษ์พิทักษ์ 2540 1 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

826 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน                                      ธงชัย สันติวงษ์ 2540 4 ไทยวัฒนำพำนิช

827 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ โครงกำรด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม จันทนำ จันทโร 2540 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

828 คู่มือกำรพัฒนำและกำรใช้ระบบบัญชีสินค้ำคงคลัง Infosoft - 2540 14 Msoft Group Crnter

829 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์จุลภำค สมพงษ์ อรพินท์ 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

830 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์มหภำค อนุสรณ์ สรพรหม. 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

831 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช           2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

832 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำหัก ณ ท่ีจ่ำย กรมสรรพำกร 2540 1 กรมสรรพำกร

833 มำตรฐำนกำรบัญชี : แนวทำงในกำรปฏิบัติและตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล...  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    2540 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

834 มำตรฐำนกำรบัญชีรวมเล่ม ฉบับท่ี 1-31                                 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 2540 11 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ

835 มำตรฐำนกำรบัญชีรวมเล่ม ฉบับท่ี 1-42               สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 2540 11 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ

836 รำยงำนของผู้สอบบัญชี อุณำกร พฤฒิธำดำ. 2540 2 ทีพีเอ็น เพรส

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  39

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

837 ศัพท์บัญชีภำษำอังกฤษแปลไทย อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ 2540 1 เจริญผล

838 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี  8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

839 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช           2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

840 เอกสำรประกอบกำรสอนหลักกำรตลำด ช่ืนอำรมณ์ ภำระพฤติ. 2540 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

841 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2539 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

842 กำรบัญชีกำรเงิน อรุณี อย่ำงธำรำ 2539 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

843 กำรบัญชีช้ันกลำง 1 : กำรบัญชีทรัพย์สิน สวัสด์ิ พุ่มภักดี.                                                                                  2539 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

844 กำรบัญชีช้ันสูง 2 กวี วงศ์พุฒ.                                                                                      2539 1 ศูนย์ต ำรำ อำจำรย์นิมิตร จิวะสันติกำร

845 กำรบัญชีต้นทุน เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2539 3 -

846 กำรบัญชีต๋ัวเงิน                                                 จุฑำมำศ กิจเจริญ 2539 3 ศูนย์ต ำรำ อำจำรย์นิมิตร จิวะสันติกำร

847 กำรบัญชีต๋ัวเงินและเช็ค วิไล นครสุวรรณ.                                                                                2539 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

848 กำรบัญชีทรัพย์สิน พรศิริ คงแก้ว.                                                                                    2539 2 คณะบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

849 กำรบัญชีธุรกิจลิสซ่ิง : เช่ำซ้ือและผ่อนช ำระ สมเดช โรจน์คีรีเสถียร 2539 1 ดีไลท์

850 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร - 2539 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

851 กำรบัญชีรัฐบำล (กำรบัญชีรำชกำร) เกษม มโนสันต์.                                                                                  2539 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

852 กำรสอบบัญชี วิเชียร พันธ์ประไพ.                                                                             2539 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

853 คู่มือกำรบัญชีต้นทุนรับเหมำก่อสร้ำงและงบประมำณควบคุมกำรด ำเนินงำน...  วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ.                                                                         2539 1 โรงพิมพ์และท ำปกเจริญผล

854 คู่มือระบบบัญชีและเอกสำรภำคปฏิบัติ วิบูลย์ รัศมีไพศำล 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

855 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์กำรบัญชีช้ันกลำง เลอเนอร์, เจ. โจเอล 2539 1 แมคกรอ-ฮิล

856 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์กำรบัญชีบริหำร ชิม, แจ เค. 2539 3 แมคกรอ-ฮิล

857 เทคนิคกำรวำงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภำพ สมเดช โรจน์คีรีเสถียร 2539 1 ธรรมนิติ

858 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-15    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  40

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

859 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีธุรกิจเฉพำะฉบับประยุกต์ ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 2539 1 วิญญูชน

860 มำตรฐำนกำรบัญชี : แนวทำงในกำรปฏิบัติและตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล (ตุลำคม 2538) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    2539 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

861 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย 2539 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

862 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ทับทิม วงศ์ประยูร. 2539 1 อักษรสยำมกำรพิมพ์

863 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2539 4 ไทยวัฒนำพำนิช

864 หลักกำรตลำด สุวิช แย้มเผ่ือน. 2539 1 ไนน์ (1984)

865 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2539 1 -

866 หลักกำรบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) สุชำติ เหล่ำปรีดำ.                                                                               2539 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

867 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

868 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

869 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

870 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

871 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

872 กำรเงินและกำรธนำคำร สุรักษ์ บุนนำค 2538 1 ไทยวัฒนำพำนิช

873 กำรบริหำรค่ำเส่ือมรำคำและค่ำสึกหรอ (ภำคปฏิบัติ)                                       สุพัฒน์ อุปนิกขิต.     2538 4 ธรรมนิติ

874 กำรบัญชีช้ันกลำง 2 นภวรรณ ธรมธัช 2538 1 มณฑลกำรพิมพ์

875 กำรบัญชีช้ันกลำง 2 สวัสด์ิ พุ่มภักดี.                                                                                  2538 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

876 กำรบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมำรทัต 2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

877 กำรบัญชีต้นทุน                                           ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2538 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

878 กำรบัญชีต้นทุน 1 นภำพร ณ เชียงใหม่.                                                                          2538 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

879 กำรบัญชีธุรกิจเรียลเอสเตต สมเดช โรจน์คีรีเสถียร 2538 2 ดีไลท์

880 กำรบัญชีเบ้ืองต้น - 2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  41

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

881 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน รัตนำ โชติเลอศักด์ิ 2538 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

882 กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี : ระบบสินค้ำคงคลัง                               - 2538 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

883 ทฤษฎีกำรบัญชี : กรณีศึกษำ                                         เมธำกุล เกียรติกระจำย 2538 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

884 ท ำบัญชีอย่ำงไรให้สรรพำกรยอมรับ(ฉบับภำษีมูลค่ำเพ่ิม) สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2538 1 ดีไลท์

885 แบบทดสอบกำรบัญชีช้ันสูง 2 วิเชียร พันธ์ประไพ.                                                                             2538 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

886 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้น หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

887 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

888 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุนและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-15                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

889 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำระบบบัญชีและกำรสอบบัญชี หน่วยท่ี 1-15                             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

890 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีช้ันสูง  หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

891 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

892 มำตรฐำนกำรสอบบัญชี ฉบับท่ี 39-41 ธันวำคม 2538 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตฯ2538 3 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ

893 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย 2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

894 วิธีกำรค ำนวณภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย : ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ิมบุญ แก้วเขียว. 2538 1 วิญญูชน

895 วิธีอ่ำนงบกำรเงิน ส ำหรับผู้ท่ีไม่ได้จบบัญชีมำก่อน กิลล์, เจมส์ โอ. 2538 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

896 ศัพท์บัญชี สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 2538 6 พี.เอ.ลีฟว่ิง

897 หลักกำรตลำด วิมล จิโรจพันธ์ุ. 2538 1 โอเดียนสโตร์

898 หลักกำรตลำด ประไพศรี อินทรองพล. 2538 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

899 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง หน่วยท่ี 1-8                                          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

900 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง หน่วยท่ี 9-15                                       มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

901 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้น หน่วยท่ี 1-7                                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

902 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี 1-8                                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  42

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

903 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี 9-15                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

904 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี  1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

905 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีบัญชีและกำรบัญชีภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-8                                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

906 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีบัญชีและกำรบัญชีภำษีอำกร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

907 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

908 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

909 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

910 กำรเงินและกำรธนำคำรในประเทศญ่ีปุ่น สมพงษ์ อรพินท์ 2537 3 เม็ดทรำยพร้ินต้ิง

911 กำรใช้ lotus 1-2-3 ส ำหรับงำนด้ำนกำรบัญชี อัญชลี พิพัฒนเสริญ 2537 2 ดอกหญ้ำ

912 กำรบัญชี 1 ชฎำพร ฑีฆำอุตมำกร.                                                                         2537 1 ศรีสง่ำวิชำกำร

913 กำรบัญชีกำรเงิน - 2537 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

914 กำรบัญชีกำรเงิน - 2537 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

915 กำรบัญชีกำรเงิน                                    อรุณี อย่ำงธำรำ 2537 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

916 กำรบัญชีต้นทุน                                           ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2537 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

917 กำรบัญชีทรัพย์สิน                                                           พยอม สิงห์เสน่ห์ 2537 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

918 กำรบัญชีบริหำร เสนำะ ติเยำว์ 2537 15 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

919 กำรบัญชีและภำษีอำกรผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำและเปล่ียนเงินตรำ... สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2537 2 ธรรมนิติ

920 กำรวิเครำะห์กำรเงิน (ฉบับปรับปรุงและแก้ไขแล้ว) พรรณรำย แสงวิเชียร 2537 10 -

921 กำรสอบบัญชี                                                                  พยอม สิงห์เสน่ห์ 2537 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

922 คู่มือกำรบัญชีอิมปอร์ตและเอ็กซปอร์ต (ส่ังสินค้ำเข้ำและส่งสินค้ำออก) และภำษีมูลค่ำเพ่ิม…วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ.                                                                         2537 5 โรงพิมพ์และท ำปกเจริญผล

923 ซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ต้องเสียภำษีอย่ำงไร : อย่ำงไรไม่ต้องเสียภำษี ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 2537 1 วิญญูชน

924 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  43

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

925 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำทฤษฎีบัญชีและกำรบัญชีภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-15                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

926 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ หลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

927 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำระบบบัญชีและสอบบัญชี หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

928 ปัญหำกำรสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2537 2 -

929 ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม ศิริพงษ์ ศุภกิจจำนุสรณ์ 2537 3 นิติธรรม

930 ระบบบัญชี กวี วงศ์พุฒ 2537 3 ไนน์ (1984)

931 ระบบบัญชี : และหลักกำรออกแบบ ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2537 7 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

932 เศรษฐศำสตร์ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด - 2537 1 ผู้จัดกำร

933 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2537 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง

934 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2537 4 วังอักษร

935 หลักกำรตลำด สุวสำ ชัยสุรัตน์. 2537 2 ภูมิบัณฑิต

936 หลักกำรบัญชี 1 สุชำติ เหล่ำปรีดำ.                                                                               2537 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

937 หลักกำรบัญชีข้ันต้น 2 เชำวลีย์ พงศ์พำติโรจน์ 2537 7 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

938 หลักกำรลงทุน เพชรี ขุมทรัพย์ 2537 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

939 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้น หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

940 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้น หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

941 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี  9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

942 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุนและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี  1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

943 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีต้นทุนและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี  8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

944 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีบัญชีและกำรบัญชีภำษีอำกร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

945 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบบัญชีและกำรสอบบัญชี หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

946 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบบัญชีและกำรสอบบัญชี หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  44

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

947 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

948 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

949 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรบัญชีต๋ัวเงิน เจิมสิริ ศิริวงศ์พำกร 2537 3 วิทยำเขตพำณิชยกำรพระนคร

950 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรบัญชีช้ันกลำง. 2 : กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน… สงกรำนต์ ไกยวงษ์.                                                                             2537 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

951 กลยุทธ์กำรท ำบัญชีให้มีประสิทธิภำพ สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2536 6 ธรรมนิติ

952 กลยุทธ์ทำงกำรเงินส ำหรับนักบริหำร ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล 2536 3 ธรรมนิติ

953 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ  รักษ์สุธี 2536 9 ชวนพิมพ์

954 กำรเงินธุรกิจ ฐำปนำ ฉ่ิมไพศำล 2536 10 มหำวิทยำลัยรังสิต

955 กำรจัดท ำบัญชีส ำหรับธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก สมชำติ วงษ์วิโรจน์ 2536 7 ธรรมนิติ

956 กำรจัดหำเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจขนำดย่อม จิรัตน์ สังข์แก้ว 2536 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

957 กำรบริหำรกำรเงิน ธนิดำ จิตร์น้อมรัตน์ 2536 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

958 กำรบัญชี 2 ชฎำพร ฑีฆำอุตมำกร.                                                                         2536 1 ศรีสง่ำวิชำกำร (1995)

959 กำรบัญชี ช้ันสูง 2 พยอม สิงห์เสน่ห์ 2536 2 -

960 กำรบัญชีกำรเงิน พยอม สิงห์เสน่ห์ 2536 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

961 กำรบัญชีข้ันกลำง 1 - 2536 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

962 กำรบัญชีช้ันสูง 2 กัลยำณี กิตติจิตต์.                                                                              2536 2 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

963 กำรบัญชีช้ันสูง I พยอม สิงห์เสน่ห์ 2536 5 ชวนพิมพ์

964 กำรบัญชีช้ันสูง II พยอม สิงห์เสน่ห์ 2536 5 ชวนพิมพ์

965 กำรบัญชีช้ันสูง. 1 กัลยำณี กิตติจิตต์.                                                                              2536 2 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

966 กำรบัญชีต้นทุน ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2536 8 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

967 กำรบัญชีต้นทุน : แนวคิดในกำรค ำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักกำรบันทึกบัญชี สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 2536 2 มหำวิทยำลัยรังสิต

968 กำรบัญชีธุรกิจ : แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จในอำชีพนักบัญชี สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2536 2 ธรรมนิติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  45

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

969 กำรบัญชีธุรกิจเรียลเอสเตต สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2536 3 ธรรมนิติ

970 กำรบัญชีธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2536 3 ธรรมนิติ

971 กำรบัญชีบริษัทและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงฐำนะกำรเงิน ประนอม โฆวินวิพัฒน์ 2536 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

972 กำรบัญชีบริหำร สุภำพร (หะยะมิน) พรนภำ 2536 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

973 กำรบัญชีบริหำร สุมำลี ศรีบุญเรือง             2536 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

974 กำรบัญชีเบ้ืองต้น ธำรี หิรัญรัศมี 2536 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

975 กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรอุตสำหกรรมและระบบใบส ำคัญ สัณห์สุดำ บุญสอำด.                                                                           2536 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

976 กำรบัญชีหน้ีสิน พรชนก คุณำทวีสุข 2536 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

977 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน                                                                อมรศรี วัชรพิบูลย์ 2536 3 มหำวิทยำลัยรังสิต

978 ควำมรู้เร่ืองบัญชี ปณิตำ สำรวิจิตร 2536 3 นำนมีบุ๊คส์

979 ค ำบรรยำยกำรบัญชีช้ันสูง I พยอม สิงห์เสน่ห์.                                                                               2536 1 -

980 คู่มือกำรบัญชีอุตสำหกรรม (พร้อมสูตรต่ำง ๆ ในกำรผลิตสินค้ำ) วิธีปฏิบัติ… วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ 2536 6 -

981 จีนขุมทองของนักลงทุน ต้วน, ล่ี เซิง.     2536 5 ชมสมัย

982 เจำะลึกปัญหำภำษีมูลค่ำเพ่ิม สำธิต รังค์สิ. 2536 2 ธรรมนิติ

983 เฉลยแบบฝึกหัดวิชำกำรบัญชีบริหำร สุมำลี ศรีบุญเรือง             2536 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

984 ทฤษฎีกำรบัญชี เมธำกุล เกียรติกระจำย 2536 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

985 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ 2536 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

986 ท ำบัญชีอย่ำงไรให้สรรพำกรยอมรับ สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2536 3 ธรรมนิติ

987 ท ำบัญชีอย่ำงไรให้สรรพำกรยอมรับ (ฉบับภำษมูลค่ำเพ่ิม)                                     สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2536 2 ธรรมนิติ

988 เทคนิคกำรบริหำรเครดิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฏ์ 2536 3 ธรรมนิติ

989 เทคนิคกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฏ์ 2536 3 ธรรมนิติ

990 นักลงทุนผู้ชำญฉลำด วิกรม เกษมวุฒิ 2536 2 เบ้ียฟ้ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  46

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

991 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีช้ันกลำง  หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

992 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

993 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีธุรกิจเฉพำะฉบับประยุกต์ ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 2536 1 วิญญูชน

994 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย 2536 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

995 ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ พลพธู ปิยวรรณ 2536 7 ธรรมนิติ

996 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2536 18 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

997 วิเทศธนกิจไทย เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2536 9 พอดี

998 วิวัฒนำกำรจองระบบธนำคำรพำณิชย์ไทย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 2536 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

999 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2536 11 ไทยวัฒนำพำนิช

1000 หลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2536 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1001 หลักกำรบัญชีข้ันต้น 1 เชำวลีย์ พงศ์ผำติโรจน์ 2536 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1002 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันกลำง หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1003 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันต้น หน่วยท่ี  8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1004 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี  1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1005 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีข้ันสูง หน่วยท่ี  9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1006 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำบัญชีช้ันกลำง  หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1007 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบบัญชีและกำรสอบบัญชี  หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1008 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1009 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1010 Business accounting system - 2535 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1011 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทย กำรบัญชีกำรเงินและระบบสำรสนเทศ ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 2535 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1012 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทย กำรบัญชีและกำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2535 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  47

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1013 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2535 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1014 กำรเงินธุรกิจ จันทร์เพ็ญ จำปะเกษตร์ 2535 3 -

1015 กำรเงินบริษัท พรรณรำย แสงวิเชียร 2535 10 -

1016 กำรเงินและกำรธนำคำร สุรักษ์ บุนนำค 2535 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1017 กำรบริหำรค่ำเส่ือมรำคำและค่ำสึกหรอ                                        สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2535 2 ธรรมนิติ

1018 กำรบริหำรค่ำเส่ือมรำคำและค่ำสึกหรอ (ภำคปฏิบัติ)                                       สุพัฒน์ อุปนิกขิต.     2535 8 ธรรมนิติ

1019 กำรบริหำรธนำคำรหมู่บ้ำน จ ำนง สมประสงค์ 2535 5 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1020 กำรบัญชธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2535 1 ธรรมนิติ

1021 กำรบัญชี I เชำวลีย์ พงศ์ผำติโรจน์ 2535 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1022 กำรบัญชีช้ันสูง. 2 กัลยำณี กิตติจิตต์.                                                                              2535 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1023 กำรบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมำรทัต 2535 9 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1024 กำรบัญชีต้นทุน : แนวคิดและกำรประยุกต์เพ่ือกำรตัดสินใจ เชิงกำรบริหำร                                สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 2535 16 มหำวิทยำลัยรังสิต

1025 กำรบัญชีต้นทุน. 1 วรรณวิภำ ทัพวงศ์.                                                                              2535 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1026 กำรบัญชีทรัพย์สิน พะยอม สิงห์เสน่ห์ 2535 3 มหำวิทยำลัยรังสิต

1027 กำรบัญชีธุรกิจ สุภำวดี เจริญทรัพย์ 2535 6 ชวนพิมพ์

1028 กำรบัญชีบริหำร เสนำะ ติเยำว์ 2535 6 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1029 กำรวิเครำะห์บัญชีต้นทุนเพ่ือใช้วำงแผนหำก ำไร                                           เรวัฒร์ ชำตรีวิศิษฎ์ 2535 7 ธรรมนิติ

1030 คู่มือกำรบัญชีห้ำงร้ำนบริษัทและภำษีมูลค่ำเพ่ิม วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ 2535 3 ธรรมนิติ

1031 คู่มือประกอบกำรเขียน หลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2535 8 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1032 งบเงิน นภำพร เรืองสกุล 2535 2 -

1033 เช็คภำคปฏิบัติตอนกำรคืนเช็คของธนำคำร เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2535 4 อินเตอร์แสตนดำร์ดพร้ินต้ิง 

1034 ทำงสู่ - นำยธนำคำร เล่ม 2 เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2535 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  48

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1035 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีช้ันสูง  หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 -

1036 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1037 มำตรฐำนกำรวำงระบบบัญชี วีระ กัลยำ 2535 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1038 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย 2535 3 ธรรมนิติ

1039 ระบบบัญชี สุภำพร (หะยะมิน) พรนภำ. 2535 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1040 ระบบบัญชี : และหลักกำรออกแบบ                                     ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2535 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1041 ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ พลพธู ปิยวรรณ 2535 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1042 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและธนำคำร วเรศ อุปปำติก 2535 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1043 เศรษฐศำสตร์แรงงำน สุมำลี ปิตยำนนท์ 2535 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1044 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 13 S.M. Circuit Press

1045 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2535 3 -

1046 หลักกำรบัญชีข้ันต้น 1 เชำวลีย์ พงศ์พำติโรจน์ 2535 5 ประกำยพรึก

1047 หลักกำรบัญชีข้ันต้น 2 เชำวลีย์ พงศ์พำติโรจน์ 2535 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1048 หลักกำรบัญชีข้ันต้น I จินดำ ขันทอง 2535 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำฯ

1049 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจและกำรเงินธุรกิจ หน่วย 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช 2535 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช 

1050 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์ หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1051 40 ธุรกิจท ำเงินในอนำคต - 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1052 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2534 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1053 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ  รักษ์สุธี 2534 2 เบ็นไทย

1054 กำรเงินธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์ 2534 3 บ๊ิกบุ๊ค

1055 กำรเงินและกำรธนำคำร จรินทร์ เทศวำนิช 2534 6 โอเดียนสโตร์

1056 กำรเงินและกำรธนำคำร สุรักษ์ บุนนำค 2534 1 ไทยวัฒนำพำนิช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  49

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1057 กำรธนำคำรพำณิชย์ กรรณิกำร์ ลิปตพัลลพ 2534 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1058 กำรบัญชีต้นทุน ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2534 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1059 กำรบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมำรทัต 2534 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1060 กำรบัญชีต้นทุน                                                  เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2534 2 -

1061 กำรบัญชีธนำคำร : กำรปฎิบัติธนำคำรพำณิชย์ วำรี หะวำนนท์ 2534 8 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1062 กำรบัญชีเบ้ืองต้น ธำรี หิรัญรัศมี 2534 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1063 กำรบัญชีหน้ีสินและทุน อ ำพล สุธรรมชัย 2534 1 -

1064 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน/กำรบัญชีค้ำร่วม รัตนำ โชติเลอศักด์ิ 2534 3 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1065 กำรวำงแผนและควบคุมทำงกำรเงิน ปนัดดำ อินทร์พรหม 2534 3 -

1066 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน ธงชัย สันติวงษ์ 2534 3 -

1067 คู่มือพนักงำนกำรเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2534 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1068 ทฤษฎีกำรบัญชี เมธำกุล เกียรติกระจำย 2534 3 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งฯ

1069 ท ำบัญชีอย่ำงไรให้สรรพำกรยอมรับ สุพัฒน์ อุปนิกขิต.      2534 1 ธรรมนิติ

1070 บัญชีกองทุน พรพรรณ เอกเผ่ำพันธ์ 2534 1 กรุงเทพฯ (1984)

1071 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ หลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2534 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1072 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

1073 ระบบบัญชี วิไล วีระปรีย 2534 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1074 ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ พลพธู ปิยวรรณ 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1075 ระบบพัสดุคงคลัง ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 2534 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1076 ระเบียบวิธีกำรวิจัยตลำดเบ้ืองต้น สุดำดวง เรืองรุจิระ 2534 3 -

1077 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2534 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1078 ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กำรเงินและกำรธนำคำร วิทยำกร เชียงกุล 2534 1 เบ้ียฟ้ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  50

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1079 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2534 15 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1080 หลักกำรตลำด [ปรับปรุงใหม่] พิบูล ทีปะปำล. 2534 7 สถำบันรำชภัฎ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

1081 หลักกำรบัญชีข้ันต้น 2 เชำวลีย์ พงศ์พำติโรจน์ 2534 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1082 หลักกำรบัญชีข้ันต้น เล่ม 1 เติมศักด์ิ กฤษณำขระ 2534 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1083 หลักกำรบัญชีข้ันต้น เล่ม 2 เติมศักด์ิ กฤษณำขระ 2534 10 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1084 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ หลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1085 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   

1086 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1087 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-7มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1088 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี. หน่วยท่ี 8-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1089 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทย กำรบัญชีและกำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2533 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1090 กำรตรวจสอบภำยใน   เจริญ เจษฎำวัลย์ 2533 1 พอดี

1091 กำรบริหำรกำรเงินธุรกิจ 1 ปนัดดำ อินทร์พรหม 2533 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1092 กำรบัญชีกำรเงิน พยอม สิงห์เสน่ห์.                                                                               2533 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1093 กำรบัญชีเก่ียวกับสินค้ำและพัสดุ ประกอบศรี ทรัพย์บุญ 2533 3 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1094 กำรบัญชีต้นทุน. 1 วรรณวิภำ ทัพวงศ์ 2533 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1095 กำรบัญชีบริหำร เสนำะ ติเยำว์ 2533 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1096 กำรวิเครำะห์บัญชีต้นทุนเพ่ือใช้วำงแผนหำก ำไร                                           เรวัฒร์ ชำตรีวิศิษฎ์ 2533 2 พิทักษ์อักษร

1097 กำรวิเครำะห์และกำรวำงระบบบัญชีลูกหน้ี เรวัฒร์ ชำตรีวิศิษฎ์ 2533 1 ธรรมนิติ

1098 เงินกระดำษ กิตติ แสงเทียนฉำย 2533 5 -

1099 ต้นทุนเพ่ือผู้บริหำร ดวงมณี โกมำรทัต. 2533 1 ธรรมนิติ

1100 ทำงสู่ - นำยธนำคำร เล่ม 1 เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2533 2 ธรรมนิติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  51

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1101 เทคนิคกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน ส ำหรับผู้บริหำรเพ่ือกำรตัดสินใจ เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฏ์ 2533 1 ธรรมนิติ

1102 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีค้นทุนและกำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร  หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 พอดี

1103 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำทฤษฎีบัญชีและกำรบัญชีภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1104 ระบบบัญชี สุภำพร พรนภำ 2533 6 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1105 ระบบบัญชี : และหลักกำรออกแบบ ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2533 6 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1106 เลตเตอร์ ออฟ เครดิตและเอกสำรประกอบ มำนพ สังขมิตร 2533 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1107 วิธีสอนวิชำกำรบัญชี บรรจง อภิรติกุล. 2533 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1108 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและธนำคำร วเรศ อุปปำติก 2533 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1109 หลักกำรตลำด สุดำดวง เรืองรุจิระ. 2533 16 ประกำยพรึก

1110 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2533 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1111 หลักกำรสอบบัญชี ปรีชำ ล่ิมไทย 2533 4 แมส พับสิช-ช่ิง

1112 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีบัญชีและกำรบัญชีภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 2 รวมสำส์น

1113 กำรเงินกำรธนำคำร สุรักษ์ ปุณนำค 2532 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1114 กำรตลำด : เรียนรู้ด้วยตนเอง เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธ์ิ 2532 3 -

1115 กำรบัญชี II เชำวลีย์ พงศ์ผำติโรจน์ 2532 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1116 กำรบัญชีต๋ัวเงิน สำคิตณ์ จันทโนทก. 2532 1 ส ำนักพิมพ์แม็ค

1117 กำรบัญชีรัฐบำล เกษม มโนสันต์. 2532 1 ศูนย์ต ำรำฯ

1118 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน จินดำ ขันทอง 2532 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1119 เงินเก็บตก เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ 2532 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1120 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบัญชีช้ันต้น  หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2532 1 สำรมวลชน

1121 สถำบันกำรเงิน ประโชค ชุมพล 2532 7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1122 สัมมนำภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีจะใช้ในปี 2533 วันเสำร์ท่ี 17 มิถุนำยน 2532 ห้องมรกต... สัมมนำภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีจะใช้ในปี 2533 2532 1 ศูนย์ศึกษำกฎหมำยภำษีอำกร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  52

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1123 หลักกำรบริหำรกำรเงิน : คู่มือประกอบกำรเรียน เพชรี ขุมทรัพย์ 2532 8 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1124 กำรธนำคำรพำณิชย์กำรด ำเนินงำนและเทคโนโลยี อ ำนวย ลียำทิพย์กุล 2531 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1125 กำรบัญชีต้นทุน ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ.                                                                           2531 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1126 กำรบัญชีทรัพย์สิน พยอม สิงห์เสน่ห์.                                                                               2531 11 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1127 กำรบัญชีธนำคำร เธียรชัย ศรีวิจิตร                                 2531 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1128 กำรบัญชีเพ่ือกำรวำงแผนและควบคุม - 2531 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1129 กำรบัญชีรัฐบำล ประพันธ์ ศิริรัตนธ ำรง.                                                                          2531 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1130 กำรวำงระบบบัญชี ประพันธ์ ศิริรัตนธ ำรง. 2531 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1131 หน้ีสิน เกษรี ณรงค์เดช 2531 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1132 หลักกำรบัญชี 2                                    สุดำ ปีตะวรรณ                  2531 1 -

1133 หลักกำรบัญชีข้ันต้น เล่ม 1 เติมศักด์ิ กฤษณำขระ 2531 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1134 หลักกำรบัญชีข้ันต้น เล่ม 2 เติมศักด์ิ กฤษณำขระ 2531 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1135 กำรตรวจสอบกำรบริหำรสินเช่ือภำยในประเทศของธนำคำรพำณิชย์ วิชิต ฉัตรพิริยกุล. 2530 1 -

1136 กำรบัญชี ส ำหรับเภสัชกร                                                         วันเพ็ญ กฤตผล                                                         2530 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1137 กำรบัญชีกำรเงิน พยอม สิงห์เสน่ห์.                                                                               2530 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1138 กำรบัญชีช้ันกลำง. 2 : กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด         อมรศรี วัชรพิบูลย์.                                                                              2530 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1139 กำรบัญชีต้นทุน. 1 วรรณวิภำ ทัพวงศ์ 2530 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1140 กำรบัญชีทรัพย์สิน พะยอม สิงห์เสน่ห์ 2530 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1141 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน                                                                เกษรี ณรงค์เดช 2530 3 -

1142 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด สุนทร จรูญ 2530 9 บรรณกิจเทรดด้ิง

1143 กำรศึกษำกำรควบคุมภำยในทำงกำรบัญชีของโรงแรมขนำดต้ังแต่ 300 ห้องข้ึนไป ศิริรัตน์ เจนพินิจ. 2530 1 -

1144 กำรศึกษำต้นทุนและอัตรำผลตอบแทนในกำรลงทุนท ำไร่เก๊กฮวยเพ่ือผลิตดอกเก๊กฮวย... วิสัณห์ ย่ิงยงพันธ์สกุล, 2502- 2530 1 -



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  53

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1145 กำรศึกษำปัญหำควำมไม่สม่ ำเสมอของแบบโครงสร้ำงแผนงำนของกำรจัดเตรียมงบ... พิบูล เพ่งพันธ์ุพัฒน์. 2530 1 -

1146 กำรสอบบัญชี พยอม สิงห์เสน่ห์.                                                                               2530 3 บรรณกิจ

1147 เดอะเฟเดอรัลลิสเปเปอร์ แฮมิลตัน อเล็กซำนเดอร์ 2530 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1148 ต้นทุนและอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนผลิตแห้วจีน ชูศรี เกียรติขจรกุล.                                                                             2530 1 -

1149 บัญชีห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด สุนทรี จรูญ 2530 3 -

1150 ระบบบัญชีเพ่ือกำรบริหำรจังหวัด : ศึกษำเฉพำะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โสธนำ ศิริรัตน์ธ ำรง.                                                                            2530 1 บรรณกิจ

1151 กำรใช้คอมพิวเตอร์กับระบบบัญชีระหว่ำงธนำคำร รัตนำ พงศ์พุทธิพูน. 2529 1 -

1152 กำรบัญชีช้ันกลำง. 1 อมรศรี วัชรพิบูลย์.                                                                              2529 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1153 กำรบัญชีต้นทุน. 1 วรรณวิภำ ทัพวงศ์ 2529 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1154 งบลงทุน เบญจวรรณ  รักษ์สุธี 2529 1 -

1155 ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรท ำไร่ขิงท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศิริลักษณ์ แดงสุริศรี.                                                                           2529 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1156 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1157 สัญญำธุรกิจเพ่ือภำษีอำกร วิทยำ เนติวิวัฒน์. 2529 1 บรรณวิทย์

1158 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจและกำรเงินธุรกิจ หน่วย 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช 2529 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช 

1159 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1160 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1161 กำรบัญชีต้นทุน : เพ่ือกำรตัดสินใจ ประพันธ์ ศิริรัตนธ ำรง. 2528 1 โรงพิมพ์ศรีสยำม

1162 หลักกำรงบประมำณแผ่นดิน ไกรยุทธ ธีรตยำคีนันท์ 2528 3 -

1163 กำรจัดกำรธนำคำรพำณิชย์ วำสนำ สิงหโกวินท์ 2527 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1164 กำรบัญชีข้ันกลำง 1 สำคิตณ์ จันทโนทก.                                                                            2527 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1165 กำรบัญชีรัฐบำล เล่ม 1 น ำภำ หน่อสุวรรณ                2527 1 โรงพิมพ์เอเซีย

1166 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2527 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  54

ล ำดับท่ี             รำยช่ือหนังสือ                รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน              ส ำนักพิมพ์

1167 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1168 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1169 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1170 กำรเงินและกำรธนำคำร จรินทร์ เทศวำนิช 2526 3 โอเดียนสโตร์

1171 คอมพิวเตอร์กับงำนบัญชี ศิริพร สำเกทอง 2525 3 -

1172 คู่มือกำรบัญชีช้ันสูง (ตอน 1) : สรุปหลักบัญชีพร้อมโจทย์ ข้อสอบและเฉลย โสมนัส ณ บำงช้ำง 2525 3 คณะพำณิชยศำสตร์ฯ จุฬำฯ

1173 หลักกำรวิเครำะห์ภำระภำษี : ฉบับพิสดำร                                   ไกรยุทธ ธีรตยำคีนันท์  2525 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1174 สัมมนำนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับใบอนุญำติ เร่ืองมำตรฐำนบัญชี และกำรสอบบัญชี สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 2522 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1175 กลยุทธ์รำคำ สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 2521 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1176 กำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อ ำพล 2521 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1177 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน                                                                เกษรี ณรงค์เดช 2521 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1178 กำรวิเครำะห์และตัดสินใจเพ่ือกำรลงทุน ชุมพล ศฤงคำรศิริ 2521 4 -

1179 เงิน ตลำดกำรเงิน และสถำบันกำรเงิน จรินทร์ เทศวำนิช 2521 9 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1180 หลักกำรตลำด อนันต์ จันทรกุล ...[และคนอ่ืน ๆ] 2521 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1181 หลักกำรตลำด บัญญัติ จุลนำพันธ์ุ. 2520 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1182 ทฤษฎีกำรภำษีอำกร รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ. 2516 1 เคล็ดไทย

1183 แนวคิดเก่ียวกับกำรคลังสมัยใหม่ บูรพำ อัตภำกร 2516 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2723

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


