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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  1

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1 กฎกำรเล่นหุ้น                                     ส. สินธร                       25-- 1 เบ้ียฟ้ำ

2 กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟอง...                    - 25-- 1 -

3 กรณีศึกษำกำรบริหำรกำรเงิน (ฉบับสมบูรณ์) ชำย กิตติคุณำภรณ์ 25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

4 กรณีศึกษำกำรวิเครำะห์สินเช่ือและกู้เงินธนำคำร ฉบับสมบูรณ์ ชำย กิตติคุณำภรณ์ 25-- 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

5 กลยุทธ์กำรปลดหน้ี สุวรรณ วลัยเสฐียร 25-- 2 -

6 กำรเงินธุรกิจ ศุภชัย พิศิษฐวำนิช 25-- 1 -

7 กำรเงินธุรกิจ                                    กวี วงศ์พุฒ                    25-- 7 ศูนย์ต ำรำ อำจำรย์นิมิตร

8 กำรบัญชีธนำคำรภำคปฎิบัติ วิชำญ ฤทธิรงค์       25-- 3 -

9 กำรประกันภัย มุกดำ โควหกุล                  25-- 14 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรังสิต

10 กำรวิเครำะห์โครงกำรและตัดสินใจลงทุนอย่ำงมืออำชีพพร้อมซอฟท์แวร์             ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 3 มำยสยำม กรุ๊ป

11 กู้เงินให้ได้ใน 30 วัน ชำย กิตติคุณำภรณ์ 25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

12 ข้อมูลโครงกำรท่ีอยู่อำศัยภำคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหำนครและ... - 25-- 10 กำรเคหะแห่งชำติ

13 ค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ... ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 25-- 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง

14 ค ำศัพท์กำรเงิน กำรธนำคำร กำรตลำด กำรธุรกิจ และแบบจดหมำยเชิงพำนิชย์... - 25-- 2 สำรสำร โปรดักช่ัน

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

16 คู่มือกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้โครงกำร : กรณีศึกษำโครงกำรกำรลงทุน… ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี         25-- 2  พี.พร้ินต้ิงกรุ๊ป

17 คู่มือแก้ปัญหำกำรเงิน ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

18 คู่มือบัตรเครดิต พิชัย ศิริจันทนันท์ 25-- 1 Thaicoon-BrandAge

19 เคล็ดลับในกำรแก้ปัญหำ 108 เก่ียวกับกำรประกันชีวิต           ชัชวำล โชติวนิช      25-- 1 สุขภำพใจ

20 เช็คภำคปฏิบัติ. ตอนวิธีเขียนเช็คให้ถูกต้อง เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               25-- 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

21 ท ำอย่ำงไรเม่ือต้องกู้เงินธนำคำร - 25-- 4 อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส

22 ท่ีปรึกษำสอน... กู...กู้เงิน ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

23 ท่ีปรึกษำสอน...ปรับโครงสร้ำงหน้ีแบบนักกำรเงินท่ีเก่งและทนำยฉลำด                   ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 5 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

24 บริหำรเงินอย่ำงไรไม่ให้เป็นหน้ี อุดมพงษ์                  25-- 1 เรจีนำ

25 บัญชีรัฐบำล เกษม มโนสันต์ิ                 25-- 1 แสงจันทร์กำรพิมพ์

26 บัตรเครดิตใช้ไม่ดีจะมีภัย เวคิน จินตวลี.                                                                                     25-- 5 สวัสดีไอที

27 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 25-- 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

28 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 25-- 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

29 ปํญหำภำษีกำรค้ำสิทธิประโยชน์ทำงภำษีสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรของบริษัท. - 25-- 2 ธรรมนิติ

30 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบูรณ์ปี ...                                                          - 25-- 3 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

31 ประสบกำรณ์แก้ปัญหำทำงกำรเงิน ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

32 ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับควำมต้ังใจท ำประกันอัคคีภัยโดยสมัครใจ  ไตรรักษ์ คุรธเวโช 25-- 1 -

33 ปำกท้องชำวบ้ำน : รวมข้อคิดข้อเขียนเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำร                 วีระ ธีรภัทร.                                                                                       25-- 1 ที.พี. พร้ินท์

34 ภำษีเงินได้นิติบุคคล ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 25-- 2 ธรรมนิติ

35 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ฉบับสมบูรณ์ ปี 2533 - 25-- 2 ธรรมนิติ

36 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2541 : แก้ไขอัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำก 7%             กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร.                                                                    25-- 2 เรือนแก้วกำรพิมพ์

37 ไม่เห็นจะยำกเร่ืองกำรกู้เงินและวิเครำะห์สินเช่ือ อุทัย อัศวำรักษ์.                                                                                 25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

38 รำคำหุ้นและกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน เล่ม 2, คู่มือแก้ปัญหำกำรเงิน ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 3 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

39 ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2542   ส ำนักนำยกรัฐมนตรี              25-- 1 ส ำนักงบประมำณ

40 รำยงำนกำรเงิน                                    เกษรี ณรงค์เดช                 25-- 1 อมรินทร์ พร้ินต้ิง กรุ๊พ

41 รำยงำนกำรศึกษำวิจัยเร่ืองระบบกำรตรวจสอบกำรทุจริตในสถำบันกำรเงิน - 25-- 2 -

42 รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน กองทุนประกันสังคม ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 25-- 1 -

43 รำยงำนคณะกรรมกำรและงบดุล ธนำคำรกสิกรไทย 25-- 2 ธนำคำรกสิกรไทย

44 รำยงำนธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ... กรมกำรประกันภัย. 25-- 1 กรมฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

45 รำยงำนแนวโน้มเงินเฟ้อแห่งประเทศไทย … - 25-- 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

46 เรียนลัดกับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีภำคปฏิบัติจำกกรณีศึกษำจริง อุทัย อัศวำรักษ์.                                                                                 25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

47 ว่ำด้วย เงิน - 25-- 2 สำรสำร มำเก็ตต้ิง

48 วิกฤตกำรณ์เศรษฐกิจกำรเงินของประเทศไทยและแนวทำงแก้ปัญหำ 2540-2545            - 25-- 5 ส ำนักวิจัยและข้อมูล

49 วิธีขำยลดต๋ัวเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์ 25-- 4 พอดี

50 สงครำมเงินตรำข้ำมชำติ ครีเกอร์, แอนดรูว์.                                                                              25-- 1 หนังสือพิมพ์วัฏจักรรำยวัน

51 สถำบันกำรเงินและตลำดหลักทรัพย์                     สุริยะ เจียมประชำนรำกร         25-- 8 ศูนย์ส่งเสริม-วิชำกำร

52 สถิติกำรเงินกำรธนำคำรภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปี ... ธนำคำรแห่งประเทศไทย 25-- 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

53 สถิติเศรษฐกิจและกำรเงิน ... - 25-- 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

54 สมหวังกลำยเป็นนักกำรเงิน - 25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

55 สัมมนำพิเศษประจ ำปี 2543 "นโยบำยกำรตรวจสอบภำษี ปี 2000" อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 25-- 1 tex Research Center

56 สำรพันปัญหำภำษี (มูลค่ำเพ่ิม) - 25-- 1 ธรรมนิติ

57 หน่ึงค ำถำม หน่ึงควำมหมำย           ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25-- 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

58 หลักกำรตลำด สมบูรณ์ ขันติโชติ. 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

59 หลักกำรตลำด พรนิภำ กำญจนพงศ์. 25-- 1 ศรีสง่ำวิชำกำร 

60 อำชีพรับเขียน Business plan ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

61 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 25-- 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

62 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 25-- 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

63 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. 110-331           - 25-- 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

64 เอกสำรวิชำกำรส่งออก : เร่ืองท่ี 2 ธุรกิจกำรเงินกำรธนำคำรเพ่ือกำรส่งออก                   กรมพำณิชย์สัมพันธ์        25-- 3 กรมพำณิชย์สัมพันธ์        

65 เอกสำรวิชำกำรส่งออก : เร่ืองท่ี 4 สินเช่ือเพ่ือกำรส่งออก กรมพำณิชย์สัมพันธ์        25-- 2 กรมพำณิชย์สัมพันธ์        

66 50 years : the making of the modern Thai economy - 2565 1 กลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

67 Inside candlestick แท่งเทียนบอกอะไรในกำรเทรด ลภัสรดำ เพ็ญสุข 2565 1 พรำว

68 Inventing Bitcoin : ไขกลไกนวัตกรรมเงินเปล่ียนโลก พริตซ์เกอร์, ยำน 2565 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

69 The Bitcoin standard : ระบบกำรเงินทำงเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลำง อัมมูส, เซเฟดีน, ค.ศ. 1980- 2565 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

70 กลยุทธ์เทรดให้ชนะ ก ำไรท่ำเดียว ธนพล ทองบริสุทธ์ิแท้ 2565 1 พรำว

71 ควำมคิดและจิตวิทยำของนักลงทุน  วริทธ์พล อินทร์เนียม 2565 1 สยำมจุลละมณฑล

72 จิตวิทยำว่ำด้วยเงิน  เฮำเซิล, มอร์แกน 2565 1 บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จ ำกัด

73 ท ำไมต้องช่วยนำยธนำคำร? พิเก็ตตี, โทมัส, ค.ศ. 1971- 2565 1 แสงดำว

74 บิกแบงโคโรนำ, อนำคตท่ีถูกพลิกผัน - 2565 1 Mugunghwa Publishing

75 แผนกำรเทรดท ำก ำไรรำยวัน ดุสิต ศรียำภัย 2565 1 พรำว

76 60 ปี วิวัฒน์กำรเงินกำรคลังไทย สู้ก้ำวต่อไปเพ่ือเศรษฐกิจสมดุล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 2564 1 ส ำนักงำนฯ

77 Cryptocurrency 101 plus พรศักด์ิ อุรัจฉัทชัยรัตน์ 2564 1  อมรินทร์ฮำวทู

78 Money lecture เรียนหน่ึงคร้ัง ใช้ได้ท้ังชีวิต กิตติศักด์ิ คงคำ. 2564 1 อมรินทร์ฮำวทู

79 Technical Analysis คู่มือวิเครำะห์ทำงเทคนิค นิมิต วิทย์ศลำพงษ์. 2564 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

80 กฎมหัศจรรย์ของเลข 3 ซิงห์, มำริโอ 2564 1 เกรท ไอเดีย

81 กระเป๋ำเงิน 8 ใบ ควำมคิด 8 แบบ จุฑำทิพย์ พิทยำวณิช 2564 1 ส ำนักพิมพ์ Book Maker

82 กำรเงิน 101 ฉบับ Harvard Business Review เดไซ, มิฮิร์ เอ. (มิฮิร์ อำร์วิน), ค.ศ. 1968-2564 1 บุ๊คสเคป

83 ควำมรู้ทำงกำรเงินในยุคดิจิทัล กนกกำญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 2564 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

84 คู่มือปฏิบัติงำน พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติป้องกัน...- 2564 1 บริษัท กรุงสยำม พับลิชช่ิง จ ำกัด

85 จงคบค้ำกับควำมร่ ำรวย คิม, จิม 2564 1 Howto

86 จิม โรเจอร์ส อินเดียน่ำโจนส์แห่งวอลล์สตรีท : มองอนำคตโลกและญ่ีปุ่นอย่ำงนักลงทุนโรเจอร์ส, จิม, ค.ศ. 1942- 2564 1 บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จ ำกัด

87 น่ีเงินเดือนหรือเงินทอน โอมศิริ วีระกุล, 2530- 2564 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

88 ปุจฉำ วิสัชนำ สำรพันปัญหำภำษี. เล่ม 3 : รวบรวมจำกแฟนเพจ สุเทพ พงษ์พิทักษ์ 2564 1 ธรรมนิติ เพรส
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หน้าท่ี  5

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

89 ฝีมือ โชคชะตำ หรือว่ำสุ่ม ทำเล็บ, นำซิม นิโคลัส, ค.ศ. 1960- 2564 1 บริษัท เอฟพี เอดิช่ัน จ ำกัด

90 มีเงินล้ำนก่อนลำออก สุวิทย์ เก้ือหนุน 2564 1 บริษัท เซเว่นดี บุ๊ค จ ำกัด

91 วิธีเป็นคน 1% ท่ีหำเงินเก่งท่ีสุด เฌอมำณย์ รัตนพงศ์ตระกูล 2564 1 อมรินทร์ฮำวทู

92 สแกนหุ้น mindset เทรดยังไงให้ได้ก ำไร จักรพล ทองเจริญ. 2564 1 พรำว

93 สถิติธุรกิจเบ้ืองต้น วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

94 หนทำงเรียบง่ำยสู่ควำมม่ังค่ัง คอลลินส์, เจ. แอล. 2564 1 แอร์โรว์

95 อย่ำกลัวหน้ีเรำยังมีท่ียืน ชนะหน้ีได้ด้วยสติ : 101 ทำงออกส ำหรับคนเป็นหน้ี อ่ำนแล้วชนะหน้ีธวัชชัย พืชผล 2564 1 เซเว่นดี บุ๊ค

96 Money DIY : ปรุงส่วนผสมทำงกำรเงินอย่ำงง่ำย ๆในสไตล์ของคุณ ธัญญะ ซ่ือวำจำ 2563 1 แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

97 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย" คร้ังท่ี 26 ประจ ำปี 2563กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์สังเวียน...2563 1 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

98 กำรพัฒนำกรอบนโยบำยกำรลงทุนและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจเพ่ือก้ำวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอำชนัน เกำะไพบูลย์ 2563 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน

99 กำรวำงแผนภำษีธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย์ ดุลยลักษณ์ ตรำชูธรรม 2563 1 ธรรมนิติ เพรส

100 ควำมจริง ควำมคิด สำธิต บวรสันติสุทธ์ิ 2563 1 Smart Life

101 เงินท ำงำนอย่ำงไร : ข้อเท็จจริงท่ีอธิบำยให้เข้ำใจได้ด้วยภำพ - 2563 1 วำรำ พับลิชช่ิง

102 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล 2563 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

103 บทบำทองค์กรพัฒนำเอกชนกับผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทยในกำรขยำยกำรลงทุน... - 2563 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

104 บำงขุนพรหมชวนคิด 1.0 ฐิติมำ ชูเชิด 2563 2 จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์

105 ภำษี 'บุก' คนธรรมดำ ถนอม เกตุเอม. 2563 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

106 ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สกล ลีโนทัย 2563 2 วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถ่ิน สถำบันพระปกเกล้ำ

107 วิธีเพ่ิมเงินสไตล์ญ่ีปุ่น : ท่ีอ่ำนแล้วต้องตะโกนว่ำ ท ำไมไม่บอกให้เร็วกว่ำเน้! Yamasaki Shunsuke 2563 1 พรำว

108 เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ลงทุนแมน 2563 1 บริษัท แอลทีแมน จ ำกัด

109 เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีและนโยบำย ดมิศำ มุกด์มณี 2563 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

110 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศและกำรประยุกต์ใช้ : โลกทศวรรษ 2020  อภิรดำ ชิณประทีป 2563 2 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

111 เศรษฐีข้ำงบ้ำน : ควำมลับอันน่ำท่ึงของผู้ม่ังค่ังในอเมริกำ สแตนลีย์, โธมัส เจ. 2563 1 วำรำ

112 เหมียวซ่ำส์ท้ำหุ้น อำณัติ ลีมัคเดช 2563 1 เกรท ไอเดีย

113 Happy Money เงินดี ชีวิตมีควำมสุข เคน, ฮอนดะ 2562 2 บริษัท บีทูเอส จ ำกัด

114 Money 101 : เร่ิมต้นนับหน่ึงสู่ชีวิตกำรเงินอุดมสุข จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ 2562 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

115 The Systematic Trader : คู่มือกำรเทรดฉบับสมบูรณ์ เอก ด ำเนินเกษม 2562 1 บริษัท ภำพพิมพ์ จ ำกัด

116 We the people ปฏิวัติภำษีเงินได้ฯ ให้เท่ำเทียม - 2562 1 มติชน

117 กำรบัญชีเคร่ืองมือทำงกำรเงิน วิเชษฐ์ โรจนสุกำญจน 2562 1 ทีพีเอ็น เพรส

118 ชำร์ลี มังเกอร์ Griffin, Tren 2562 1 วีเลิร์น

119 ท ำไมคนรวยย่ิงรวยข้ึน : พ่อรวยสอนลูกฉบับมหำวิทยำลัย คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที., ค.ศ. 1947- 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

120 ท ำไมต้องช่วยนำยธนำคำร พิเกตตี, โทมัส 2562 1 บำงกอก โพสต์

121 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบูรณ์ปี 2562 - 2562 1 บริษัท ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ จ ำกัด

122 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

123 ภำระภำษีและกำรวำงแผนภำษีในกำรประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ดุลยลักษณ์ ตรำชูธรรม 2562 1 ธรรมนิติ

124 ภำษีอำกรธุรกิจ ตำมประมวลรัษฎำกร พัณณ์ชิตำ ไวทยวงศ์สกุล 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

125 รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน เยำวรักษ์ สุขวิบูลย์ 2562 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีพีเอ็น เพรส

126 รำยงำนทำงกำรเงินและกำรวิเครำะห์ - 2562 1 ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร หรือ คุณพรรณี

127 รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 กับผลกระทบในกำรเสียภำษีอำกรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2562 1 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ำกัด

128 ลงทุนแมน 11.0 ลงทุนแมน 2562 1 บริษัท แอลทีแมน จ ำกัด

129 เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

130 เศรษฐีเงินล้ำนอัตโนมัติ ฉบับปรับปรุงและเพ่ิมเน้ือหำ บำค, เดวิด. 2562 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

131 ห้องว่ำงสร้ำงธุรกิจหม่ืนล้ำน กัลเลเกอร์, ลีห์ 2562 1 เนช่ันบุ๊คส์

132 Bitcoin & blockchain 101 เงินดิจิทัลเปล่ียนโลก พีรพัฒน์ หำญคงแก้ว 2561 1 บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จ ำกัด
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

133 Blockchain Technology ถนนสำยใหม่เช่ือมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน - 2561 1 เกรท ไอเดีย

134 The Pride of Deposit Protection Agency : 10 ปี สถำบันคุ้มครองเงินฝำก สถำบันคุ้มครองเงินฝำก 2561 1 สถำบันคัุมครองเงินฝำก

135 กำรตัดสินใจทำงกำรเงินธุรกิจเพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำกิจกำร ปริยดำ สุขเจริญสิน 2561 1 คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

136 กำรบัญชีกำรเงินเบ้ืองต้น - 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

137 กำรลงทุนใน Cryptocurrency ให้ได้เงิน ปลอดภัยไม่ถูกโกง - 2561 1 เกรท ไอเดีย

138 กำรศึกษำวิเครำะห์บทบำทภำคกำรเงินเพ่ือสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนในอำเซียนอนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ 2561 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

139 ขโมยวิธีคิดสุดเจ๋ง จำกสุดยอดโรงเรียนสอนสตำร์ทอัพ สตรอสส์, แรนดอล อี. 2561 1 บิงโก

140 ไขข้อสงสัยประกันภัยงำนก่อสร้ำง กัมพล กิตติพงษ์พัฒนำ 2561 2 บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จ ำกัด

141 ควำมคิดเศรษฐี ปำร์ก, จงกี 2561 1 ช็อร์ตคัต

142 คิดแบบยิว ท ำแบบญ่ีปุ่น : Book2 บริหำรเงินสไตล์นำยธนำคำรยิว เคน, ฮอนดะ 2561 2 วีเลิร์น

143 คู่มือกำรลงทุนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประจ ำปี พ.ศ. 2561 - 2561 2 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

144 คู่มือท ำก ำไรใน ICO & Cryptocurrency 2 The Mars 2561 1 เกรท ไอเดีย

145 เจำะลึกภำระภำษีและกำรวำงแผนภำษี : คนต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย คนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศดุลยลักษณ์ ตรำชูธรรม 2561 1 ธรรมนิติ

146 แนวทำงกำรลงทุนในบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีนักลงทุนยุคใหม่พลำดไม่ได้ เบอร์นิสก์, คริส. 2561 1 บริษัท บำงกอก โพสต์ จ ำกัด (มหำชน)

147 ภำษีสรรพำกร : ค ำอธิบำยประมวลรัษฎำกร ไพจิตร โรจนวำนิช 2561 2 บริษัทสำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพฯ) จ ำกัด

148 ไม่ชอบประหยัด ไม่ถนัดตัวเลขก็รวยได้ อิจิอิ, อัย 2561 1 สุขภำพใจ

149 ร้อยเรียงเร่ืองเล่ำขำนธนำคำรออมสิน - 2561 1 ธนำคำรออมสิน

150 ระบบนวัตกรรมทำงกำรเงินเพ่ือกำรพัฒนำธุรกิจเทคโนโลยี จำรุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 2561 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

151 ลงทุนแมน 2.0 ลงทุนแมน 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

152 ลงทุนแมน 3.0 ลงทุนแมน 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

153 วิธีเอำชนะทุกอุปสรรค และทุกปัญหำกำรเงิน เพ่ือท ำให้เงินทองไหลเวียนเข้ำมำในชีวิต ด้วยกำรประยุกต์ใช้กฎแห่งกำรดึงดูดบ็อค, วิคเตอร์ 2561 1 บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)

154 วิวัฒนำกำรของเงินจำกหอยเบ้ีย สู่คริปโทเคอเรนซี อำณัติ ลีมัคเดช 2561 1 เกรท ไอเดีย

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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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

155 สุดยอดควำมลับแห่งควำมส ำเร็จของนักเทรดระดับโลก ซิงห์, มำริโอ 2561 1 เกรทไอเดีย

156 หลักกำรและแนวคิดในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ นิติ รัตนปรีชำเวช 2561 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

157 อ่ำนงบกำรเงินด้วยปำกกำ 3 สี คันจิ, โยะชิดะ 2561 1 วีเลิร์น

158 40+ยังไม่สำยเกษียณสบำยเป็นจริงได้ อัจฉรำ โยมสินธ์ุ 2560 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

159 How to ลงทุนหุ้น ออมกองทุน เปล่ียนเงินหม่ืนเป็นเงินแสน หมีส้ม 2560 1 ธิงค์ บียอน บุ๊คส์

160 กลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรส่ือสำรกำรตลำด สมิทธ์ิ บุญชุติมำ 2560 2 21 เซ็นจูล่ี

161 กำรเงินธุรกิจ ศศิภำ พจน์วำที 2560 2 ท้อป

162 กำรบัญชีกำรเงิน นิตยำ โหรำเรือง 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

163 กำรวิจัยธุรกิจ สุภำวดี ขุนทองจันทร์ 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

164 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนทำงธุรกิจ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2560 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

165 คู่มือ SCAN หุ้น 2 : เจำะลึกงบกำรเงิน อรพรรณ คงพันธ์ุวิจิตร 2560 1 วิง มีเดีย

166 เงินตรำและนำยธนำคำร นวพร เรืองสกุล. 2560 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

167 จำกลูกจ้ำง--สู่เถ้ำแก่ ด้วย HOSTEL พลิกชีวิต พูม ชินโชติกร 2560 2 พร็อพทูมอร์โรว์

168 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน โกวิท ชำญวิทยำพงศ์, 2503- 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

169 เทคโนโลยีกำรเงินกำรลงทุนหุ้น ยุคใหม่ สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 2560 1 เกรท ไอเดีย

170 ธนบัตรรัชกำลท่ี 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหำกษัตริย์และควำมเป็นไทย - 2560 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

171 บริหำรเงินดี ชำติน้ีไม่มีวันจน โจนส์, แอนนำ นีเวลล์ 2560 3 อมรินทร์ฮำวทู

172 ไม่มีควำมลับ ส ำหรับหุ้น ฐิติเมธ โภคชัย 2560 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

173 ย่ิงลงทุน ย่ิงรวย : เกษียณสุขและม่ังค่ังด้วยกองทุนรวม RMF สรวิศ อ่ิมบ ำรุง 2560 1 แฟมมิล่ี โนฮำว

174 รวย เร็ว แรง ด้วย Forex IV กิตติ เอมศิรำนนท์ 2560 1 แอปป้ีบุ๊ค

175 รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ 2560 2 โครงกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

176 เรียนบัญชีกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ โบรเดอร์เซน, สติก 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

177 วิเครำะห์เจำะลึกรำยงำนทำงกำรเงินและกำรประเมินมูลค่ำตรำสำรทุน ธัญลักษณ์ วิจิตรสำระวงศ์. 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

178 วิเครำะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลำดทุน สันติ กีระนันทน์ 2560 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

179 วิถีจิตตะเพ่ือกำรลงทุนเน้นคุณค่ำ ตรำวุทธ์ิ เหลืองสมบูรณ์ 2560 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

180 เศรษฐศำสตร์จุลภำค พัชรำภำ สิงห์ธนสำร 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

181 เศรษฐศำสตร์ท่ัวไป พัชรำภำ สิงห์ธนสำร 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

182 เศรษฐีช้ีทำงรวย เคลสัน, จอร์จ เอส. 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

183 สร้ำงพอร์ตหุ้นให้รวยม่ังค่ังแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์ รำมำซวำม่ี, เยวำ 2560 1 นกฮูก

184 สู่อิสรภำพทำงกำรเงินด้วย Forex เบญศพล มะหิงสิบ 2560 1 เอ็ดดูเคช่ัน ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

185 หลักเศรษฐศำสตร์ ณรงค์ ธนำวิภำส. 2560 1 วิทยพัฒน์

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

187 อยำกได้อะไรก็ได้ เทคนิคกำรพูดคุยเพ่ือให้ได้ทุกส่ิงท่ีต้องกำร สุกิจ นวลจันทร์ 2560 3 ADJ

188 โอกำสอีกคร้ัง ม่ังค่ังอีกหน คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที., ค.ศ. 1947- 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

189 Freelance 101 : คัมภีร์กำรเงินส ำหรับฟรีแลนซ์ ถนอม เกตุเอม. 2559 1 สยำมปริทัศน์

190 กว่ำจะเป็นซุปเปอร์ริช ปิยะ ตันติเวชยำนนท์ 2559 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง

191 กองทุนเปล่ียนชีวิตเพ่ือชีวิตอิสระ หมอนัท คลีนิกกองทุน. 2559 1 สยำมปริทัศน์

192 กำรเขียนภำษำอังกฤษธุรกิจ ณัฐวิภำ วิริยำ 2559 1 บิสคิต

193 กำรจัดกำรกำรเงิน บริกแฮม, ยูจีน เอฟ. 2559 4 เชนเกจ เลินน่ิง อินโด-ไชน่ำ

194 กำรบัญชีกำรเงิน ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ 2559 1 ท้อป

195 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน : แนวทำงและกรณีศึกษำ สุรกิจ ค ำวงศ์ปีน. 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

196 เกษียณสุขอย่ำงไรแม้ไร้ทำยำท ฬุลิยำ ธีระธัญศิริกุล 2559 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

197 คนไทยฉลำดกำรเงิน จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ. 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

198 ควำมรู้ท่ัวไปกฎหมำยภำษี : ตำมประมวลรัษฎำกร ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. 2559 2 วิญญูชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

199 คัมภีร์กำรเก็งก ำไร Candlestick reversal patterns - 2559 2 ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์

200 โครงกำรวิจัยเร่ือง กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรก ำกับธุรกิจธนำคำรเงำ- 2559 1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง

201 เงินเปล่ียนโลก เซห์กัล, คำบีร์ 2559 1 โพสต์ พับลิชช่ิง

202 ชีวิตสมำร์ตฉลำดใช้เงิน ยิป, แครอล. 2559 1 ฟรีมำยด์

203 ได้เวลำต่ืนแล้วคุณผู้หญิง! คิโยซำกิ, คิม 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

204 ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน สิตำภำ บัวเกษ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

205 ถ้ำคุณไม่เปล่ียนโลก โลกก็จะเปล่ียนคุณ ไดอำมันดิส, ปีเตอร์ เฮช 2559 1 บิงโก

206 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ll ภูมิฐำน รังคกูลนุวัฒน์ 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

207 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม : หลักกำรและหลักปฏิบัติในทำงระหว่ำงประเทศ สุเมธ ศิริคุณโชติ. 2559 1 วิญญูชน

208 มองอินเดียใหม่ - 2559 1 สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงนิวเดลี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

209 รวยด้วยกองทุนอสังหำฯ อินฟรำฟันด์ และรีท - 2559 1 บริษัท แฟมมิล่ี โนฮำว จ ำกัด

210 รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์ นุชจรี พิเชฐกุล 2559 2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

211 รู้ทันรำยงำนทำงกำรเงินและเข้ำถึงรำยงำนของผู้สอบบัญชี สมพงษ์ พรอุปถัมภ์. 2559 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

212 เร่งสปีดควำมม่ังค่ังอย่ำงม่ันคง ณัฐวุฒิ ปรำโมทย์ 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

213 เล่นหุ้นก ำไรไม่เส่ียงด้วย DCA กวิน สุวรรณตระกูล. 2559 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

214 เล่นหุ้นแบบหมูๆ...รวยได้ทุกวัน ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2559 1 เพชรประกำย

215 เล่นหุ้นอย่ำงไรไม่ให้ล ำเอียง นภดล ร่มโพธ์ิ 2559 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

216 ว่ำด้วยทุน (ลัทธินิยมคืออะไร) มำร์กซ์, คำร์ล. 2559 3 ชุมศิลป์ธรรมดำ

217 วิชำธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกำรคลังภำครัฐ ปรีชำ สุวรรณทัต. 2559 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

218 วิถีเต๋ำวิถีบัฟเฟตต์ บัฟเฟตต์, แมร่ี. 2559 1 ฟิเดลลิต้ี

219 เศรษฐศำสตร์มหภำคพ้ืนฐำน สุภำณี หำญพัฒนะนุสรณ์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

220 สร้ำงเงินล้ำน ผ่ำน Viral clip ณภัทร ต้ังสง่ำ 2559 1 สต็อคทูมอร์โรว์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

221 สร้ำงธุรกิจขนำดย่อมแบบท่ี วอร์เรน บัฟเฟตต์ โปรดปรำน บรำวน์ลี, อดัม. 2559 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

222 สันติ ชวนคุย ตลำดทุนยุคใหม่ : บริบทของตลำดทุนในประเทศไทย สันติ กีระนันทน์. 2559 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

223 หน้ีนอกระบบเกษตรกร ฟำงเส้นสุดท้ำยสู่กำรสูญเสียท่ีดิน - 2559 1 มูลนิธิชีวิตไท

224 หลักกำรตลำด อำร์มสตรอง, แกร่ี. 2559 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

225 หลักกำรและแนวคิดในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ นิติ รัตนปรีชำเวช 2559 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

226 หลักเศรษฐศำสตร์ สมถวิล จิตติมงคล 2559 2 แม็คเอ็ดดูเคช่ัน

227 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

228 10 วิธีเพ่ิมเงินท่ีจะท ำให้เงินในกระเป๋ำคุณลดลง Richards, Carl 2558 1 วีเลิร์น

229 30 ปี กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 2528-2558 - 2558 1 กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

230 52 สัปดำห์ 52 ทรัพย์สิน จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ 2558 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

231 SME รวยด้วยภำษีและกำรเร่ิมธุรกิจท่ีถูกต้อง ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2558 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

232 กำรเงินธุรกิจ พรรณุภำ ธุวนิมิตรกุล 2558 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

233 กำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรบริหำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำรุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

234 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย"... กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์...2558 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

235 กุญแจอ่ำนงบกำรเงิน เอิญ สุริยะฉำย 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

236 เกษียณสบำย สไตล์คนมีลูก วีระพล บดีรัฐ. 2558 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

237 เขียน resume ภำษำอังกฤษพิชิตงำน ณฐำกร สิรินำนุวัติ 2558 1 Book Now Publishing

238 ควำมลับของเศษเหรียญ ใช้เงินก้อนเล็กดึงดูดเงินก้อนโต คะเมะดะ, จุนอิชิโร 2558 3 วีเลิร์น

239 คิดดี มีโอกำสรวย อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ. 2558 1 โฮมบำยเออร์ไกด์

240 แค่คิดก็ผิดแล้ว นภดล ร่มโพธ์ิ 2558 1 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

241 ฉลำดทุกเร่ือง ยกเว้นเร่ืองเงิน ธนัฐ ศิริวรำงกูร 2558 1 มติชน

242 ชีวิตพองำม ร็อบบินส์, จอห์น 2558 1 โพสต์ บุ๊กส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

243 ปุจฉำ วิสัชนำ สำรพันปัญหำภำษี. เล่ม 2 : รวบรวมจำกแฟนเพจ สุเทพ พงษ์พิทักษ์. 2558 1 ธรรมนิติ เพรส

244 เปิดโลกกำรค้ ำประกันสินเช่ือ : หลำกหลำยรูปแบบกำรค้ ำประกันสินเช่ือท่ีประสบ... - 2558 2 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)

245 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2558 - 2558 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

246 ภำษีอำกรธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2558 1 วิทยพัฒน์

247 รวยด้วยอสังหำริมทรัพย์รับเมืองท่องเท่ียว สุธีกำนต์ สถิตคุณ 2558 1 บริษัท บิสซ่ีเดย์ จ ำกัด

248 วำงแผนและบริหำรกำรเงินด้วย Excel ฉบับมืออำชีพ ชนำภำ หันจำงสิทธ์ิ 2558 1 ไอดีซี พรีเมียร์

249 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สุจินดำ เจียมศรีพงษ์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

250 เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน วรดี จงอัศญำกุล 2558 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

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

252 สุดยอดคัมภีร์กำรเงินจำกฮำร์วำร์ด เบอร์แมน, คำเรน 2558 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

253 โสดแสนสุข ชีวิตอิสระ-- สู่อิสรภำพทำงกำรเงิน อัจฉรำ โยมสินธ์ุ 2558 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

254 หนังสือคู่มือประยุกต์กำรใช้งำนเทคนิคโบรำณของชำวตะวันออกด้วยกรำฟแห่งเทียน ไนสัน, สตีฟ. 2558 1 Traderslator Group

255 หลักกฎหมำยธุรกิจ พินิจ ทิพย์มณี. 2558 2 วิญญูชน

256 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

257 หอยเบ้ียท่ีเป็นเงินตรำ นวรัตน์ เลขะกุล. 2558 3 สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ

258  หุ้นใหม่ : ควำมภูมิใจของจังหวัด IPOP ; 2 วีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์. 2557 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ฯ

259 21 วันฉันจะรวย อมิตำ อริยอัชฌำ 2557 1 Blissiness book house

260 72 ปี ธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย. 2557 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ

261 8 ชำร์ตแพทเทิร์น เพ่ือกำรวิเครำะห์หุ้น - 2557 1 Smart Investor

262 90 วันออมเปล่ียนชีวิต โยโกยะมะ, มิทสึอะคิ 2557 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

263 ASEAN readiness index - 2557 3 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

264 ASEAN readiness index - 2557 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

265 EURO ล่มสลำย : เปิดโปงเบ้ืองลึกของวิกฤติยูโรโซนเหตุกำรณ์ท่ีส่ันสะเทือนหลำยล้ำน…เฮวิท, กำร์วิน 2557 2 เอสไอเดีย

266 Insider trading เล่นหุ้นรู้ลึก. ตอนแมงเม่ำบินเข้ำกองเงิน วลัย ชูธรรมธัช 2557 1 เกรท ไอเดีย

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

268 Money coach เพ่ือนรัก พำรวย เชฟเฟอร์, โบโด 2557 1 บี มีเดีย

269 กฎหมำยธุรกิจ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์. 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

270 กำรคลังประยุกต์กับเศรษฐกิจไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป เอ้ือมพร พิชัยสนิธ. 2557 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

271 กำรเงินธุรกิจ - 2557 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

272 กำรเงินระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2557 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

273 กำรจัดกำรควำมเส่ียงและตรำสำรอนุพันธ์ กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ. 2557 2 แม็คกรอ-ฮิล

274 กำรเดินทำง 70 ก้ำวเพ่ือปลดทุกข์ทำงกำรเงินส ำหรับสำวท่ีต้องกำรยืนบนขำตัวเอง นิธิณัฐ เกวลิน. 2557 1 Dดี

275 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย" ... กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์...2557 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

276 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนทำงธุรกิจ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2557 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

277 ก ำไรหุ้นแน่ แค่ใช้ Technical Analysis ฉบับ Elliott Wave, Super Pitchfork และ… ดม ดอนชัย 2557 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

278 กู้แบงค์...อย่ำงไรให้ผ่ำน ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2557 2 ปรำชญ์

279 คัมภีร์เทคนิคกำรวิเครำะห์หุ้น ดม ดอนชัย. 2557 4 Great idea

280 คัมภีร์วิเครำะห์งบกำรเงิน กฤษฎำ เสกตะกูล. 2557 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

281 เคร่ืองช้ีสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค รัตนำ สำยคณิต 2557 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

282 เงิน : เร่ืองใหญ่ท่ีโรงเรียนไม่เคยสอน มณฑำนี ตันติสุข. 2557 1 มณฑำนี

283 เงินเร่ืองใหญ่ท่ีโรงเรียนไม่เคยสอน มณฑำนี ตันติสุข 2557 1 มณฑำนี

284 จัดกำรภำษีมรดก สุวรรณ วลัยเสถียร. 2557 1 โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้ำเมืองไทย)

285 จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค อภิสิทธ์ิ ลิมศุภนำค. 2557 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

286 ชีวิตม่ังค่ังด้วยกระเป๋ำสตำงค์ใบเดียว คะเมะดะ, จุนอิชิโร 2557 1 วีเลิร์น

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

287 ตลำดกำรเงินและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรผู้แนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์- 2557 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

288 ตัดภำษีง่ำยๆ ได้เงินคืนมำก ชูศีล ตรังตรีชำติ 2557 1 ธิงค์ บียอนด์

289 ตีแตกหุ้นรำยอุตสำหกรรม : อธิบำยวิธีกำรวิเครำะห์หุ้นแต่ละรำยกลุ่มอุตสำหกรรม... มิสเตอร์บูล 2557 2 อินล์พัล

290 โต้คล่ืนหุ้น : เทคนิคท ำก ำไรทะลุฟ้ำ ประกำศิต ทิตำรำม. 2557 2 สต็อคทูมอร์โรว์

291 ถอดรหัสลับสมองเงินล้ำน เอคเคอร์, ที ฮำร์ฟ 2557 1 วีเลิร์น

292 ท ำอย่ำงไรจึงจะมีเงินใช้มำก ๆ ตลอดชีวิต กร อุดมเศรษฐทรัพย์ 2557 1 ไพลิน

293 เทคนิคกำรจัดกำรกำรเงินด้วย Excel ฐิติมำ สิทธิพงษ์พำนิช. 2557 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

294 เทคนิควิเครำะห์หุ้น Fibonacci trading - 2557 1 Smart Investor

295 เทรดเดอร์ 3 ขำ นิก ชำนน 2557 1 สต็อคทูมอร์โรว์

296 ธรรมะกับกำรลงทุน นิเวศน์ เหมวชิรวรำกร. 2557 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

297 บันทึกลับเซียนหุ้น เลอเฟร์ฟ, เอ็ดวิน. 2557 2 สต็อคทูมอร์โรว์

298 บำทเดียวก็ไม่กระเด็น มัธยำ ครองทรัพย์ 2557 1 ณ ดำ

299 ประเด็นส ำคัญกำรจัดกำรกำรเงินธุรกิจ - 2557 1 แมคกรอ-ฮิล

300 เปล่ียนบ้ำนเก่ำเป็นบูติคโฮเต็ล เลขท่ี 1 วรพันธ์ุ คล้ำมไพบูลย์ 2557 1 SuperGreen

301 เปิดปมชีวิตสู่วิธีคิดแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ 1 ชโรเดอร์, อลิซ. 2557 2 วีเลิร์น

302 พ่อรวยสอนลงทุน คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2557 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

303 พิชิตหุ้นและฟิวเจอร์สด้วยคล่ืนเอลเลียต ประจบ วงษ์น่ิม 2557 1 เนช่ันบุ๊คส์

304 มหัศจรรย์ทองค ำ สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. 2557 1 เกรท ไอเดีย

305 ม่ังค่ังด้วยหุ้นลงทุนอย่ำงมีคุณภำพ ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ. 2557 2 มำยเบสท์บุคส์

306 รวย เร็ว แรง ด้วยหุ้น Forex II ณนภ นวพงศ์สิรีธร 2557 1 Happy Book Publishing

307 รวยด้วยอสังหำริมทรัพย์มือสอง สุธีกำนต์ สถิตคุณ. 2557 1 busy-day

308 รวยด้วยอำคำรพำณิชย์ง่ำยนิดเดียว ณัฐดนัย อ่วมช ำนำญไพร. 2557 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

309 รวยหุ้นด้วยระบบผลประโยชน์หรือ VI พิชัย จำวลำ 2557 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

310 รู้ทันรำยงำนทำงกำรเงินและเข้ำถึงรำยงำนของผู้สอบบัญชี สมพงษ์ พรอุปถัมภ์. 2557 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

311 เรียนลัดกำรเงิน วอร์เนอร์, สจ๊วต. 2557 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

312 เลียนเล่นหุ้นจำกข่ำว ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2557 3 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

313 เลือกหุ้นคุณค่ำด้วยปัจจัยพ้ืนฐำน เทิดศักด์ิ ทวีธีระธรรม. 2557 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

314 เศรษฐศำสตร์จุลภำค I เสำวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ 2557 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

315 สำรพัดกู้ : เทคนิคกำรกู้ยืมเงิน วริศรำ ภำนุวัฒน์. 2557 4 แสงดำว

316 หน้ีชำวนำ เดิมพันกำรสูญเสียท่ีดิน - 2557 1 กลุ่มปฏิบัติงำนท้องถ่ินไร้พรมแดน

317 หลักกำรตลำด - 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

318 หลักกำรตลำด ศุภชำต เอ่ียมรัตนกูล. 2557 1 แสงดำว

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

320 หุ้นพลิกชีวิต สุภำพงษ์ นิลเกษ 2557 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

321 อำชีพเงินล้ำนท่ีคนไทยยังไม่รู้จัก พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน. 2557 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

322 10 กลยุทธ์ฉุดธุรกิจให้ล่มจม คีโอห์, โดนัลด์ อำร์ 2556 5 วีเลิร์น

323 10 ข้อคิด รู้ภำษีลดภำษี กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์. 2556 2 อินเตอร์เนช่ันแนล วินเทจ

324 10 ข้อคิดลดภำษีคนท ำงำนและนักลงทุน กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์. 2556 3 อินเตอร์เนช่ันแนล วินเทจ

325 10 ข้อคิดลดภำษีคนท ำงำนและนักลงทุน กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์. 2556 1 อินเตอร์เนช่ันแนล วินเทจ

326 60 เทคนิคเป็นเศรษฐีอำยุน้อย - 2556 1 Dดี

327 Guidebook ลงทุนรวยใน AEC ณฐอร เกษมสงครำม 2556 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

328 Guidebook หำเงินออนไลน์ ง่ำยๆ รวยๆ อำรำดำ ประทินอักษร 2556 3 ไอซีดี พรีเมียร์

329 Professional Broker เรียนลัดอำชีพนำยหน้ำ วิวัฒน์ ผุงประเสริฐ 2556 1 เฟิสท์ออฟเซท (1993)

330 กระบวนกำรพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศัยในประเทศไทย สนธยำ วนิชวัฒนะ 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

331 กลยุทธ์ภำษีเร่ืองง่ำยๆ ใกล้คุณ สำธิต บวรสันติสุทธ์ิ 2556 2 ปรำชญ์

332 กลยุทธ์ิพิชิตภัยร้ำยในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ บุญชนะ บุญเลิศ. 2556 3 ที เค พร๊ินต้ิง

333 กำรเงินธุรกิจ - 2556 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

334 กำรจัดกำรกำรเงิน เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

335 กำรบริหำรกำรคลังและงบประมำณสำธำรณะ : แนวคิดและทฤษฎี ไตรรัตน์ โภคพลำกรณ์. 2556 1 คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

336 กำรบัญชีกำรเงิน - 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

337 กำรบัญชีกำรเงิน IFRS ไวล์ด, จอห์น เจ. 2556 1 แมคกรอ-ฮิล

338 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย" ... กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์...2556 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

339 กำรปรับปรุงมำตรกำรทำงภำษี : เพ่ือกระตุ้นกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี... สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์. 2556 3 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ

340 แก่นกำรลงทุนแบบเน้นคุณค่ำ มำร์ค, โฮเวิรด. 2556 2 วิสดอมเวิร์ค เพรส

341 ข้อมูลท่ีผู้มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรท ำธุรกรรมควรรู้ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฯ 2556 2 ส ำนักงำน ฯ

342 ควำมจริง...บีบีซี เกริกเกียรติ ชำลีจันทร์ 2556 1 กิตติภรณ์ ชำลีจันทร์

343 ควำมรู้ท่ัวไปกฎหมำยภำษี : ตำมประมวลรัษฎำกร ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. 2556 1 วิญญูชน

344 คิดอย่ำงมีตรรกะ (คนเดินตรอก 12) วีรพงษ์ รำมำงกูร. 2556 2 มติชน

345 คู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวม ฉบับนักลงทุนมือใหม่ - 2556 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

346 คู่มือเร่ิมต้นเล่นหุ้น Rich Daddy 2556 2 นิตยำ คูวิสิษฐ์โสภิต

347 คู่มือเร่ิมต้นเล่นหุ้น Online อัครพงศ์ ขวงธนะชัย 2556 1 Dream & Passion

348 เงินไม่ใช่ทุกอย่ำงแต่ทุกอย่ำงเร่ิมต้นท่ี"เงิน" วิวรรณ ธำรำหิรัญโชติ 2556 1 อมรินทร์ How-To

349 จำกศูนย์สู่พันล้ำนมหำเศรษฐีคิดและท ำอย่ำงไร บำรมี ฉัตรฉลองรัช. 2556 4 Minibear Publishing

350 เจำะหุ้น VI โรงพยำบำลไทย มิสเตอร์ M 2556 1 อินส์พัล

351 เซียนพันล้ำนสอนเล่นหุ้น - 2556 1 เกรท ไอเดีย

352 ดรีมทีม วีไอ ไทยแลนด์ พอร์ตหม่ืนล้ำน ชำลินี กุลแพทย์ 2556 1 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

353 ดีท่ีสุดในจุดท่ียืน ภำววิทย์ กล่ินประทุม. 2556 2 บัวหลวง

354 ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน สิตำภำ บัวเกษ. 2556 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

355 ต้องรอบคอบรอบรู้ ก่อนซ้ือบ้ำน อำคำร ท่ีดิน คอนโด มณฑล พำยัพวัฒนำ 2556 1 MINIBEAR PUB.

356 ตำมหำ...หุ้นตัวแรก อัจฉรำ โยมสินธ์ุ. 2556 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

357 ถอดรหัสกำรจัดเก็บภำษีอำกรของท้องถ่ินไทย : ภำษีอำกรมีส่วนสนับสนุนกำรพัฒนำ...วีระศักด์ิ เครือเทพ. 2556 1 คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

358 ท่ีระลึกพิธีเปิด ส ำนักงำนใหญ่ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร อำคำร...- 2556 2 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

359 เทคนิคกำรใช้"เงิน"ให้รวย พรพรรณ อัจฉริยำกุล. 2556 1 Feel good

360 บริหำรเงินสบำยๆสไตล์มนุษย์เงินเดือน เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2556 1 ปรำชญ์

361 บัตรเครดิตมิตรหรือศัตรู วริศรำ ภำนุวัฒน์. 2556 2 แสงดำว

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

363 ปลุกควำมคิดพิชิตกำรลงทุน สุภศักด์ิ จุลละศร. 2556 3 วิง มีเดีย

364 เปล่ียนชีวิตสู่ควำมม่ังค่ังด้วยกำรวำงแผนกำรเงิน : บันได 9 ข้ัน สู่อิสรภำพทำงกำรเงิน…นิภำพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์. 2556 3 มำยเบสท์บุคส์

365 ผู้แนะน ำกำรลงทุนด้ำนกองทุน สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน 2556 1 สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน

366 พลังเม็ดเงินลิขิตหุ้น วศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 2556 2 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

367 พ่อรวยสอนลูก คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

368 พ่อรวยสอนวัยรุ่น คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

369 เพำะหุ้นเป็นเห็นผลย่ังยืน กวี ชูกิจเกษม 2556 2 เนช่ันบุ๊คส์

370 เพ่ิมพลังแกร่งให้กำรเงิน จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ. 2556 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

371 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ : หลักกำรและบทวิเครำะห์ จิรศักด์ิ รอดจันทร์. 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

372 มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพ่ือให้เข้ำถึงหัวใจของกำรวิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิค สนธิ อังสนำกุล. 2556 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

373 รวย เร็ว แรง ด้วยหุ้น Forex ณนภ นวพงศ์สิรีธร. 2556 1 Happy Book Publishing

374 รวยด้วยอพำร์ทเมนท์ : คัมภีร์กำรลงทุนในธุรกิจอพำร์ทเมนท์เจำะลึกทุกแง่มุม... สุธีกำนต์ สถิตคุณ. 2556 1 busy-day



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  18

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

375 รวยหุ้นกับ 7 เมกะเทรนด์ วีระพงษ์ ชุติภัทร์ 2556 2 มำยเบสท์บุคส์

376 รอบรู้เร่ืองหุ้นอำเซียนรู้ก่อนรวยก่อน วลัย ชูธรรมธัช 2556 3 ปัญญำชน

377 รำยงำนกำรวิจัยโครงกำรศึกษำพัฒนำนโยบำยกำรยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหำหน้ีนอกระบบ- 2556 1 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีฯ

378 รู้วิเครำะห์...เจำะเร่ืองตรำสำรหน้ี ศุภชัย ศรีสุชำติ. 2556 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

379 รู้วิเครำะห์เจำะเร่ืองหุ้น จิรัตน์ สังข์แก้ว. 2556 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

380 เร่ิมต้นรวยด้วยธุรกิจออนไลน์ กนกพร โพธ์ิเทียนทอง 2556 1 ไอซีดี พรีเมียร์

381 โรงเรียนสอนเล่นหุ้น ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2556 1 เอฟ พี เอ คอนซัลแท้นท์

382 ลงทุนเจ๋ง ไม่มีเจ๊ง ชิษณุพงศ์ ชัยคุปต์บัณฑิต 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

383 ลงทุนท่ีดิน & กำรเลือท ำเลอสังหำริมทรัพย์ อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ 2556 1 โฮมบำยเออร์ไกด์

384 ลงทุนในเมียนมำร์ยุคใหม่เบ้ืองลึกท่ีคุณต้องรู้ - 2556 1 อินเตอร์เนช่ันแนลวินเทจ

385 ลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตง วิชัย ทองแตง 2556 2 THINK GOOD

386 ลงทุนหลักร้อยก ำไรหลักล้ำนกับ Domain Name สรีน่ำ ตัน 2556 2 อินเทรนด์

387 ลงทุนหุ้นอย่ำงสบำยใจ นิเวศน์ เหมวชิรวรำกร. 2556 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

388 ลงทุนให้รวยด้วยคอนโดฯ อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ 2556 1 โฮมบำยเออร์ไกด์

389 ลงทุนอย่ำง VI พันธ์ุแท้ : ปูพ้ืนให้แน่นลงทุนให้ถึงแก่น ชัชวนันท์ สันธิเดช. 2556 3 วิง มีเดีย

390 ลงทุนอย่ำง VI พันธ์ุแท้ : ปูพ้ืนให้แน่นลงทุนให้ถึงแก่น ชัชวนันท์ สันธิเดช. 2556 2 วิง มีเดีย

391 ลงทุนอย่ำงไรในโลกยุค New Normal ปิยศักด์ิ มำนะสันต์ 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

392 ล้วงลึกยุทธวิธีเศรษฐีข้ำงบ้ำน อมิตำ อริยอัชฌำ. 2556 2 Money&More

393 ลอกครำบธุรกิจไทยหลังวิกฤตกำรณ์ปี 2540 วิรัตน์ แสงทองค ำ. 2556 2 มติชน

394 เล่นหุ้นแบบ trading system : รวยทน รวยยำว รวยถำวร พลังเทพ ประดิพรรดิจักกิจ 2556 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

395 เล่นหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน iSalaryman 2556 4 สต็อคทูมอโรว์

396 เลิกขำดทุน : ล่ำก ำไรใน 1 ไตรมำส พลวัฒน์ ทีปพลีผล 2556 1 MINIBEAR
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

397 วอร์เรน บัฟเฟตต์ : เส้นทำงเศรษฐี นักลงทุนท่ีรวยท่ีสุดในโลก - 2556 1 นกฮูก

398 วอร์เร็น บัฟเฟตต์ : อภิมหำเศรษฐีใจบุญ โลเว็นสไตน์, รอเจอร์. 2556 2 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

399 วิวัฒนำกำรแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย. 2556 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

400 วุฒิสภำกับกำรติดตำมกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี - 2556 2 ส ำนักกำรพิมพ์ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ,

401 เศรษฐกิจรุ่งและร่วงได้อย่ำงไร? : เรียนรู้จำกเร่ืองเล่ำ ชิฟฟ์, ปีเตอร์ ดี 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

402 เศรษฐกิจอำเซียน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2556 2 แสงดำว

403 เศรษฐศำสตร์จุลภำค : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดำกำร. 2556 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

404 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

405 เศรษฐีช้ีทำงรวย เคลสัน, จอร์จ เอส. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

406 สิงคโปร์เสือธุรกิจแห่งอำเซียน บุญชัย ใจเย็น. 2556 1 ปรำชญ์

407 สุดยอดกลยุทธ์เพ่ือให้ธุรกิจมีก ำไรและไปรอด กฤษฎำ กฤษณะเศรณี 2556 5 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

408 สุดยอดเคล็ดลับสร้ำงสมดุล เงิน-งำน-ชีวิต ยิป, แครอล. 2556 1 ฟรีมำยด์

409 สูตร(ไม่)ลับ กำรลงทุน ธันวำ เลำหศิริวงศ์ 2556 1 บริษัท วิง มีเดีย จ ำกัด

410 เส้นทำงลัดควำมร่ ำรวย ธีร์ ฉลำดแพทย์ 2556 2 แฮปป้ีบุ๊ค

411 หลักกำรลงทุนและป้องกันควำมเส่ียงด้วยตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน อำณัติ ลีมัคเดช. 2556 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

412 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

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

415 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

416 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค ภรำดร ปรีดำศักด์ิ. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

417 ออมก่อนใช้แผนกำรเงินแบบใหม่ ใส่ใจแล้วรวยเร็ว บุญสูง ทิพย์รัตน์. 2556 3 Dดี

418 อ่ำนงบกำรเงินง่ำยสุดๆ เบญจมำศ อภิสิทธ์ิภิญโญ. 2556 1 แพนด้ำเลิร์นน่ิงบุ๊ค
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

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

420 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

421 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

422 100 เร่ือง 1000 ประเด็นภำษีสรรพำกร. เล่ม 3 กัมปนำท บุญรอด. 2555 1 วิทยพัฒน์

423 115 กฏเหล็กนักเก็งก ำไรหุ้นรำยวันแบบออนไลน์ - 2555 2 ปัญญำชน

424 365+1 ค ำศัพท์กำรเงินและกำรลงทุน อัจฉรำ โยมสินธ์ุ 2555 3 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

425 50 ข้อคิดพิชิตหุ้น 100 ล้ำน - 2555 2 ปัญญำชน

426 Money 101 กฎแห่งควำมม่ังค่ัง 9 ประกำร จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

427 Shopaholic therapy บ ำบัดช้อป...ให้เหลือใช้ (จะได้รวยกับเขำเสียที) จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์. 2555 1 บิสซ่ีเดย์

428 กฎหมำยธุรกิจ บุญเพรำะ แสงเทียน. 2555 2 วิทยพัฒน์

429 กฎหมำยธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2555 10 เอสเค บุ๊คส์

430 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีช้ันสูง อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์. 2555 10 ชวนพิมพ์ 50

431 กลยุทธ์เด็ดเคล็ดกำรลงทุนใน...Gold futures ภำคภูมิ ภำคย์วิศำล. 2555 5 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

432 กลยุทธ์นอกต ำรำ : กำรลงทุนอสังหำริมทรัพย์แบบเซียน อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ. 2555 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

433 กลยุทธ์นอกต ำรำ : กำรลงทุนอสังหำริมทรัพย์แบบเซียน อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ. 2555 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

434 กว่ำจะได้เป็นมืออำชีพลูกจ้ำงนำยธนำคำร อุทัย อัครพัฒนำกูล. 2555 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

435 กำรเงินธุรกิจ สมนึก อัศดรวิเศษ. 2555 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

436 กำรเงินธุรกิจ เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

437 กำรเงินและกำรธนำคำร บุษกร ถำวรประสิทธ์ิ. 2555 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

438 กำรจัดกำรกำรเงิน ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2555 3 ยงพลเทรดด้ิง

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

440 กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล รัชนีกร วงศ์จันทร์. 2555 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

441 กำรบริหำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ไทย โสภณ พรโชคชัย. 2555 2 โรงเรียนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ไทย

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

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

444 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย" ... กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์...2555 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

445 กำรสร้ำงส่ือกำรสอนภำษำอังกฤษเบ้ีองต้น 1 ซูซำน, เฮำส์ 2555 2 อินสปำยร์

446 กำรหักบัญชีเช็ค  จำกก้ำวแรก--สู่ก้ำวต่อไป - 2555 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

447 กุญแจ 5 ดอกของกำรลงทุนแบบเน้นคุณค่ำ จีน-แจ็คคิวส์, เจ. เดนนิส. 2555 4 วิสดอมเวิร์ค เพรส

448 เก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

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

450 แกะรอยหยักสมอง ภำววิทย์ กล่ินประทุม 2555 4 สต็อคทูมอโรว์

451 เขำใช้เงินกันอย่ำงไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต อมิตำ อริยอัชฌำ. 2555 2 ภำพพิมพ์

452 ไขรหัสรวยด้วยจิตหย่ังรู้ สุวิจักขณ์ ศรีอำริย์ 2555 2 สต็อคทูมอโรว์

453 ไขรหัสลับขุมทรัพย์เงินล้ำน สุวิจักขณ์ ศรีอำริย์. 2555 2 สต็อคทูมอร์โรว์

454 คม...เซียนหุ้น บุญชัย ใจเย็น. 2555 2 ปรำชญ์

455 คลินิกหุ้นมือใหม่ ภำววิทย์ กล่ินประทุม 2555 2 สต็อคทูมอร์โรว์

456 คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน กรีนแบลตต์, โจเอล 2555 4 เนช่ันบุ๊คส์

457 ค ำคมเศรษฐี น่ำน สิทธิวิบูลย์. 2555 2 Dดี

458 ค ำศัพท์ทำงกำรเงิน อภิญญำ วนเศรษฐ. 2555 3 จตุพร ดีไซน์

459 คู่มือเก็บเงิน อมิตำ อริยอัชฌำ. 2555 2 บลิสสิเนส

460 คู่มือบริหำร RMF และ LTF. ตอนมีเงิน 10 ล้ำนด้วยเงิน 1 แสนบำท RMF & LTM... อัครนันท์ ปริญญำกุลเสฎฐ์. 2555 2 ปัญญำชน

461 คู่มือเล่นหุ้นฉบับใครๆ ก็เล่นหุ้นให้รวยได้ง่ำยๆ กฤษฎำ กฤษณะเศรณี. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

462 เงินตรำในอำเซียน วีรวรรณ ภิญญรัตน์ ... [และคณะ] 2555 2 สถำพรบุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

463 เงินตรำล้ำนนำ นวรัตน์ เลขะกุล. 2555 2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนฯ

464 เงินทองต้องรู้ อุมำพันธ์ุ เจริญย่ิง 2555 2 บริษัท ลิปส์ พับลิชช่ิง จ ำกัด

465 เงินล้ำนแค่เอ้ือม บุญชัย ใจเย็น. 2555 2 ปรำชญ์

466 จัดกำรกำรเงินในบ้ำนให้อยู่หมัด ทัดทอง เตียตระกูล 2555 2 เพชรประกำย

467 จัดกำรเงิน จัดกำรสุข - 2555 1 โมเดอร์น ฟิลม์ เซ็นเตอร์

468 จิบกำแฟ ท่องเน็ต เล่นหุ้น...ก็รวยได้ บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ 2555 2 อมรินทร์ How-To

469 เจำะหุ้นแบบ VI ไม่เส่ียง คณิต นิมมำลัยรัตน์. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

470 ช ำแหละพอร์ตโฟลิโอของ วอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ บัฟเฟตต์, แมร่ี. 2555 2 โพสต์ พับลิชชิง

471 ใช้คอมเล่นหุ้นไม่ยำก คณิต นิมมำลัยรัตน์. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

472 ตะแกรงร่อนหุ้น วิบูลย์ พึงประเสริฐ 2555 2 วิง มีเดีย

473 ถอดรหัสพฤกษำ&มหำเศรษฐีทองมำ Pruksa : Fantastic model นงค์นำถ ห่ำนวิไล. 2555 2 NextBook@NBC

474 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

475 เทคนิควิเครำะห์หุ้น Moving average Smart Investor 2555 2 Smart Investor

476 ธรรมะธรรมเงิน อัจฉรำ โยมสินธ์ุ. 2555 1 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

477 นโยบำยกำรเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ ธรรมรักษ์ หม่ืนจักร์. 2555 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

478 บทเรียนจำกสุดยอดนักลงทุนผู้ก ำชะตำกองทุนของโลก ชำน, โรนัลด์ ดับบลิว 2555 4 บริษัทเอเอสทีวีผู้จัดกำร

479 บันไดเล่ือนสู่ควำมร่ ำรวย ธนำวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล 2555 1 อมรินทร์ How-To

480 พ่อรวยสอนลูกสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรเงิน คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

481 พ่ีสอนน้อง...เล่นหุ้น ครูเฒ่ำเกำะช้ำง 2555 2 บัญชำสวรรค์

482 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ : หลักกำรและบทวิเครำะห์ จิรศักด์ิ รอดจันทร์. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

483 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2555 กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร. 2555 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

484 มหัศจรรย์กรำฟหุ้น. เล่ม 3 สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. 2555 2 ปัญญำชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

485 ม่ังมีศรีสุข วรำกรณ์ สำมโกเศศ. 2555 2 อมรินทร์ How-To

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

487 มือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิค ฉบับเร่ิมต้นจนเล่นจริง เม่ำปีกบำง. 2555 2 อินส์พัล

488 แมงเม่ำส ำรำญ ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์. 2555 4 ปัญญำชน

489 ย้อนรอยกำรเงินโลก นวพร เรืองสกุล. 2555 2 โนว์เลจพลัส

490 รวย เริด เชิด สวย ผู้หญิงอย่ำงฉันก็เป็นได้ จียอน, ซง. 2555 1 อมรินทร์ How-To

491 รวยเงินจริงรู้เงินแสร้ง : (โลกน้ีไม่มีอะไรฟรี ภำค 10) วรำภรณ์ สำมโกเศศ 2555 2 มติชน

492 รวยได้ง่ำยให้เงินท ำงำน ชยนนท์ รักกำญจนันท์. 2555 2 Reach

493 รวยได้ในพม่ำยุค AEC เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2555 2 ปรำชญ์

494 รวยหุ้นได้จริง โดยเซียนหุ้นอัจฉริยะ. เล่ม 2 สถำพร งำมเรืองพงศ์ 2555 1 บริษัทมำยเบสท์บุคส์ จ ำกัด

495 รวยหุ้นใน 30 วัน วีรพงษ์ ชุติภัทร์ 2555 2 มำยเบสท์บุคส์

496 รวยหุ้นใน 30 วัน วีรพงษ์ ชุติภัทร์ 2555 1 มำยเบสท์บุคส์

497 รวยหุ้นล้นฟ้ำด้วยระบบคิดใหม่ พิชัย จำวลำ. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

498 ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร นิตยำ วงศ์ภินันท์วัฒนำ. 2555 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

499 รำยงำนทำงกำรเงินและกำรวิเครำะห์ เยำวรักษ์ สุขวิบูลย์. 2555 1 ทีพีเอ็นเพรส

500 รู้ทันทุกภำษีชีวิตดีเงินเหลือ ธีระวุฒิ ปัญญำ 2555 1 แฮปป้ีบุ๊ค

501 รู้ภำษี SMEs มีก ำไร ปภำสร แก้วกอบสิน. 2555 1 สุขุมวิทมีเดีย มำร์เก็ตต้ิง

502 เร่ืองเล่ำควำมส ำเร็จ คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

503 เร่ืองเล่ำจำก"กัทปนำท"เท่ียว & ทัวร์ตลำดหุ้นท่ัวโลก กัมปนำท โลหเจริญวนิช 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

504 แรงเหว่ียงสะเทือนเศรษฐกิจโลก ลูวิส, ไมเคิล 2555 2 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

505 ลงทุนอย่ำง...ปีเตอร์ ลินช์ ลินช์, ปีเตอร์. 2555 4 วิสดอมเวิร์ค เพรส

506 ลงทุนอย่ำงไร? ให้รอดวิกฤติ ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2555 2 ปรำชญ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

507 เล่นหุ้นเป็นระบบคุณก็รวยได้ ชัยภัทร เน่ืองค ำมำ. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

508 วำงแผนเป็นเศรษฐี 1 ปีมีเงินล้ำน ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2555 4 ปรำชญ์

509 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์. 2555 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

510 วิเครำะห์หุ้น 360 องศำ : ครอบคลุมท้ังตลำด SET และตลำด MAI - 2555 2 ปัญญำชน

511 วิชำธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกำรคลัง ปรีชำ สุวรรณทัต. 2555 2 วิญญูชน

512 เศรษฐศำสตร์ : ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน สิปปภำส พรสุขสว่ำง. 2555 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

513 เศรษฐศำสตร์จุลภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2555 2 ออฟเซ็ท

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

515 เศรษฐีสอนรวย วัตเทิลส์, วอลเลส ดี. 2555 2 บริษัทเวิร์คพ้อยท์ พับลิชช่ิง จ ำกัด

516 เศรษฐีหุ้น : ฉบับมนุษย์เงินเดือนเล่นหุ้นก็รวยได้ ชัยภัทร เน่ืองค ำมำ. 2555 1 ธิงค์ บียอนด์

517 เศรษฐีหุ้น : ฉบับมนุษย์เงินเดือนเล่นหุ้นก็รวยได้ ชัยภัทร เน่ืองค ำมำ. 2555 1 ธิงค์ บียอนด์

518 สบำยใจ...แม้มีหน้ี พรพิมล ปฐมศักด์ิ. 2555 4 เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

519 สร้ำงและวิเครำะห์งบกำรเงินด้วย Excel ฉบับมืออำชีพ ชนำภำ หันจำงสิทธ์ิ. 2555 1 ไอดีซีฯ

520 สุดยอดนักลงทุนโลก อำร์โนลด์, เกล็น. 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

521 สุดยอดนักวิเครำะห์หุ้นไทยรุ่นใหม่ ภัชรำพร ช้ำงแก้ว. 2555 2 มันนี แอนด์ เวลธ์

522 สู่อิสรภำพทำงกำรเงินด้วยอสังหำฯให้เช่ำอพำร์ตเมนต์ คอนโดฯ หอพัก อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ. 2555 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

523 สู่อิสรภำพทำงกำรเงินด้วยอสังหำฯให้เช่ำอพำร์ตเมนต์ คอนโดฯ หอพัก อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ. 2555 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

524 เส้นทำงสู่อิสรภำพทำงกำรเงินอย่ำงแท้จริง : เร่ิมต้นง่ำยแค่ใจมองเห็น จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ. 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

525 หยง เกิดมำเทรด ธ ำรงชัย เอกอมรวงศ์ 2555 3 สต็อคทูมอโรว์

526 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2555 2 ท้อป

527 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

528 หัวใจของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฮังเกอร์, เจ. เดวิด. 2555 2 เพียร์สัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

529 หุบเหวมรณะ : ทำงออกวิกฤตกำรเงินโลกและไทย ปิยศักด์ิ มำนะสันต์ 2555 2 กรุงเทพธุรกิจ

530 เหนือกว่ำวอลสตรีท Lynch, Peter. 2555 4 ฟิเดลลิต้ี

531 ให้หุ้นท ำเงิน ซิกซ์คิด 2555 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

532 ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

533 ออมไว้ในอสังหำริมทรัพย์ วิวรรณ ธำรำหิรัญโชติ. 2555 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

534 ออมสินของแผ่นดิน - 2555 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

535 อ่ำนงบกำรเงินอย่ำงผู้บริหำรมืออำชีพ ชูศีล ตรังตรีชำติ. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

536 3 นำยแบงก์ผู้ย่ิงใหญ่ในอดีต บุญชัย ใจเย็น 2554 1 ปรำชญ์

537 50 กลยุทธ์เล่นหุ้นให้รวยฉบับผู้เร่ิมต้น คณิต นิมมำลัยรัตน์ 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

538 Venture capital...ธุรกิจเงินร่วมลงทุน ทุน : หนทำงสู่ควำมส ำเร็จของผู้ประกอบ... เรวัต ตันตยำนนท์. 2554 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

539 กลยุทธ์กำรเล่นหุ้น โสภณ ด่ำนศิริกุล. 2554 1 ส.เอเชีย เพรส (1989)

540 กลยุทธ์สอนลูกใช้เงิน อมลวรรณ อิทธิกรชัย, บ.ก. เรียบเรียง 2554 1 แพรธรรม

541 กับดักนักเล่นหุ้น สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 2554 1 ปัญญำชน

542 กำรควบคุมภำยในเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงิน : แนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับ... พรอนงค์ บุษรำตระกูล 2554 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

543 กำรเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2554 1 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

544 กำรเงินปฏิวัติ สฤณี อำชวำนันทกุล. 2554 2 โอเพ่นบุ๊กส์

545 กำรตลำด...หุ้น ลงทุนอย่ำงไร? ถึงได้รวยอย่ำงม่ังค่ัง หมอหุ้น กลุ่มกำรตลำดไทย 2554 2 ปรำชญ์

546 กำรตลำดลุงโฮแห่งเวียดนำม ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2554 2 ปรำชญ์

547 กำรบริหำรกำรเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ เสกศักด์ิ จ ำเริญวงศ์. 2554 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

548 กำรบัญชีกำรเงิน อรุณี อย่ำงธำรำ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 8 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

549 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย" ... กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์...2554 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

550 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ อรัญญำ ภำณุศำนต์. 2554 1 ธนำเพรส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  26

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

551 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. 2554 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

552 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในมุมมองด้ำนกำรบริหำร ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์. 2554 3 สินทวีกำรพิมพ์

553 กำรออมเงินเพ่ือกำรเกษียณอำยุ ตฤณกร. 2554 1 Sanamys

554 เกิดเป็นหญิงย่ิงต้องรวย : กลยุทธ์ควบคุมโชคชะตำทำงกำรเงิน ออร์แมน, ซูซี. 2554 2 อมรินทร์ How-To

555 คนจีนสอนลูกให้รวย ทองนพเก้ำ. 2554 1 ไทยควอลิต้ิบุ๊คส์

556 คนรวยตัวจริงคิดกันอย่ำงไร? พรปวีร์ กัญจนเมธำ 2554 1 กันยำวีร์

557 คมคิดชีวิตร่ ำรวย วรสิริยุตต์ 2554 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

558 คลังหลวงกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ปรียำนุช พิบูลสรำวุธ 2554 1 โครงกำรวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

559 คัมภีร์กำรค้ำของชำวยิว ไอรีน เป 2554 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

560 คัมภีร์กำรเงินส ำหรับผู้จัดกำร ฮำเยส, ซำมู แอล. 2554 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

561 ค ำอธิบำยภำษีเงินได้ระหว่ำงประเทศและหลักกำรท่ัวไปของอนุสัญญำภำษีซ้อน ธนภณ (เพริศพิบูลย์) แก้วสถิตย์. 2554 1 ชวนพิมพ์

562 คิดให้เป็นก็เห็นสุข ธรรมวำรี ธีระณำรำ. 2554 1 Sanamya Publishing

563 คู่มือกำรเงินกำรธนำคำรส ำหรับนักกำรธนำคำรไทย สมำคมสถำบันกำรศึกษำกำรธนำคำรฯ 2554 2 สมำคมสถำบันกำรศึกษำกำรธนำคำรฯ

564 คู่มือหุ้นไทยปีกระต่ำยทอง 2554 คัมภีร์รวยหุ้น ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์. 2554 1 เพชรประกำย

565 เคล็ดลับกำรเงิน : รวยได้ง่ำยนิดเดียว กุศยำ ลีฬหำวงศ์ 2554 1 ฟิเดลลิต้ี

566 เคล็ดลับเซียนหุ้นบันลือโลก วิบูลย์ พึงประเสริฐ. 2554 1 วิง มีเดีย

567 เคล็ดลับมหำเศรษฐีโลก บุญชัย ใจเย็น 2554 1 ปรำชญ์

568 งบกระแสเงินสด : มองเงินสดอย่ำงมืออำชีพ - 2554 2 ธรรมนิติ

569 เงิน : เร่ืองใหญ่ท่ีโรงเรียนไม่เคยสอน มณฑำนี ตันติสุข. 2554 1 มณฑำนี

570 จัดทัพลงทุน. ตอนรวยแบบอัตโนมัติ สมจินต์ ศรไพศำล 2554 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

571 จุลเศรษฐศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ. 2554 3 สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์

572 ตรำสำรอนุพันธ์ : กำรวัดมูลค่ำ กำรรับรู้และกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงจำก... วิศรุต ศรีบุญนำค. 2554 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  27

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

573 ตลำดกำรเงินและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญำตส ำหรับผู้ขำย... - 2554 2 ฝ่ำยศูนย์กำรเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมกำรฯ

574 ตลำดและเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ 2554 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

575 ทิศทำงกำรส่งออกและลงทุน. เล่ม 14 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 2554 1 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

576 แนวคิดพ้ืนฐำนเก่ียวกับตรำสำรอนุพันธ์ : ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส สวอป และออปช่ัน ฮุลล์, จอนห์ ซี. 2554 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

577 บริหำรเงินให้รวยอย่ำงเหลือกินเหลือใช้ ศิริรัตน์ ศุกรภำค 2554 2 มำยเบสท์บุคส์

578 ป๊ัมเงินรู้แล้วรวย สตำงค์. 2554 1 Dดี

579 พ่อไม่รวยก็รวยได้ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2554 2 วีเลิร์น

580 พ่อรวยสอนลูก : รวยทรัพย์ รวยสุข คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

581 เพำะภูมิกำรเงิน กำญจนำ หงษ์ทอง. 2554 1 กรุงเทพธุรกิจ

582 มหัศจรรย์กรำฟหุ้น สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 2554 1 ปัญญำชน

583 รวยด้วยกองทุนรวมไม่ยำก ณชำ ทกำร์ 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

584 รวยได้ด้วยหุ้นโดยเซียนหุ้นอัจฉริยะ สถำพร งำมเรืองพงศ์ 2554 2 มำยเบสท์บุคส์

585 รวยหุ้นแบบ VI ไม่เส่ียง คณิต นิมมำลัยรัตน์ 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

586 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล. 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

587 รำยงำนกำรวิจัยโครงกำรวิจัยเชิงส ำรวจสภำพปัญหำและผลกระทบจำกปัญหำหน้ี... - 2554 1 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีฯ

588 รู้แล้วรวยโคตร วิน เอ่ียมอ่อง. 2554 1 อมรินท์ How-To

589 ลดภำษีท ำได้ไม่ยำก กฤษณำ บุญปลูก 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

590 เล่นทองรวยได้ไม่ยำก กฤษณำ บุญปลูก 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

591 วิธีประหยัดแบบสำวชำวกรุง หนูจันทร์ 2554 1 Sanamya Publishing

592 วิธีรวยของคนเร่ิมจำก "ศูนย์" กรภัทร์ สุทธิดำรำ 2554 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

593 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร เพลินพิศ สัตย์สงวน. 2554 5 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

594 เศรษฐศำสตร์มหภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2554 2 เพอร์เฟค เพรส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  28

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

595 สถิติเบ้ืองต้นเพ่ือธุรกิจ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกณ์มหำวิทยำลัย

596 สอนลูกให้รวยสไตล์เกำหลี อึม, กิลชอง 2554 2 อินสปำยร์

597 สุดมุมคิด : จำกวิกฤติสู่สงครำมกำรเงินโลก บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ. 2554 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

598 เสียดำยคนล้มละลำยไม่ได้อ่ำนก่อนเล่นหุ้น สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. 2554 2 ปัญญำชน

599 หมำน้อยสอนรวย : สอนวิธีคิดเปล่ียนชีวิตจำก "กลัว" เป็น "กล้ำ" และมีฐำนะ... เชฟเฟอร์, โบโด. 2554 2 บี มีเดีย

600 ให้เงินท ำงำน ธนพ เอ่ียมอมรพันธ์ 2554 1 อมรินท์ How-To

601 ออกเช็คอย่ำงไรจึงไม่ติดคุก รุ่งโรจน์ ร่ืนเริงวงศ์. 2554 2 ธรรมนิติ เพรส

602 ออมไว้ไม่อด เทมพลำร์, ริชำร์ด 2554 2 ดีไลท์

603 อ่ำนงบกำรเงินให้เป็น ภำพร เอกอรรถพร. 2554 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

604 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรควำมเส่ียงและหลักประกันภัย. หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2554 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

605 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรควำมเส่ียงและหลักประกันภัย. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2554 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

606 5 บทเรียนสอนหญิง เร่ือง เงิน รวย สุข อีเวนส์, ริชำร์ด พอล 2553 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

607 Office talk ภำษำอังกฤษในท่ีท ำงำน ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

608 Step by step เรียนภำษำอังกฤษด้วยกำร์ตูน LiveABC 2553 2 อินสปำยร์

609 กำรเงินธุรกิจ ปิยสุดำ บัณฑุรัตน์. 2553 3 พิมพ์พรรณกำรพิมพ์

610 กำรจัดกำรสินเช่ือ ดำรณี พุทธวิบูลย์. 2553 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

611 กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล รัชนีกร วงศ์จันทร์. 2553 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

612 กำรบริหำรมูลค่ำเพ่ิมเชิงเศรษฐศำสตร์ เอกชัย บุญยำทิษฐำน. 2553 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

613 กำรบัญชีกำรเงิน 2 กชกร เฉลิมกำญจนำ. 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

614 กำรภำษีอำกรเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน พิศิษฐ เมลำนนท์. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

615 กำรรำยงำนและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน นุชจรี พิเชฐกุล. 2553 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

616 กำรวำงแผนภำษีอำกร ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม. 2553 2 สถำบัน T. Traning Center
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  29

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

617 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ วริพัสย์ เจียมปัญญำรัช. 2553 3 สุวรรณสิริกำรพิมพ์

618 คัมภีร์กำรลงทุนแบบเน้นคุณค่ำ เกรแฮม, เบนจำมิน 2553 2 วิสดอมเวิร์ค

619 คู่มือบริหำรเงิน ธนภัทร รุ่งธนำภิรมย์ 2553 2 โรงพิมพ์ปร้ินท์โอโซน

620 เงินเดินดิน สฤณี อำชวำนันทกุล. 2553 1 โอเพ่นบุ๊กส์

621 เงินตรำพำร่ ำรวย (พิมพ์คร้ังท่ี 2) วรำกรณ์ สำมโกเศศ. 2553 1 อมรินทร์ How-To

622 เงินตรำพำร่ ำรวย (พิมพ์คร้ังท่ี 3) วรำกรณ์ สำมโกเศศ. 2553 1 อมรินทร์ How-To

623 เงินไหลมำ วรำกรณ์ สำมโกเศศ. 2553 1 อมรินทร์

624 จ ำเนียร สำระนำค : ปฐมบทแห่งวัฒนธรรม ธ.ก.ส. กำรเปล่ียนผ่ำนประสบกำรณ์... โสฬส ศิริไสย์. 2553 2 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์

625 เจ้ำหัวหอมฟิตอิงลิชในท่ีท ำงำน เจ่ียงจ้ืออ๋ีว์ 2553 3 อินสปำยร์

626 เจำะลึกงบกำรเงินรูปแบบใหม่ - 2553 2 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ำกัด

627 ฉลำดรู้ทำงกำรเงิน เบอร์แมน, คำเรน. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

628 ช ำแหละสินเช่ือเงินสด Non-Bank และแนวทำงกำรต่อสู้ของผู้บริโภค โท ณ บำงนำ 2553 2 ภำพพิมพ์

629 ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน สิตำภำ บัวเกษ. 2553 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

630 ทัศนคติและหลักปฏิบัติ 7 ประกำรส ำหรับพัฒนำตนเองสู่ควำมม่ังค่ังทำงกำรเงิน โฆษิต มโนศิลปะ 2553 2 Dดี

631 ทิศทำงกำรส่งออกและลงทุน. เล่ม 13 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 2553 1 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

632 ทิศทำงกำรส่งออกและลงทุน. เล่ม 14 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 2553 2 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

633 บริหำรเงินให้รวยอย่ำงเหลือกินเหลือใช้ ศิริรัตน์ ศุกรภำค 2553 2 มำยเบสท์บุคส์

634 ปลูกเงินให้งอก สอนลูกให้เป็นเศรษฐี ตฤณกร 2553 4 Sanamya

635 ผมจะสอนให้คุณรวย รำมิต เศรษฐี. 2553 2 นกฮูก

636 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งใช้ส ำนวน - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

637 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งแต่งประโยค - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

638 พ่อรวยเล่ำเร่ืองเกมกำรเงินของคนรวย : กฎกำรเงินใหม่ 8 ประกำร - 2553 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  30

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

639 รู้คิด รู้ใช้...รู้แบ่งปัน อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2553 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

640 รู้คิด รู้ใช้...หัวใจเป็นสุข อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2553 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

641 รู้คิด รู้ใช้...อย่ำงพอเพียง อัจฉรำ ชีวพันธ์ 2553 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

642 รูปแบบและพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตชนบท ปิยพนธ์ เจริญทรัพย์. 2553 1 -

643 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : ตำมติดชีวิตประจ ำวัน จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปำยร์

644 ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบมืออำชีพ อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ. 2553 2 โฮมบำยเออร์ไกด์

645 เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยำก วีรวัฒน์ วีรวรรณ 2553 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

646 วิธีเก็งก ำไรกำรเงินโลก กมล กมลตระกูล. 2553 2 สถำบันวิถีทรรศน์

647 วิศวกรรมกำรเงินในตลำดกำรเงินไทย 72 ปี บัญชีธรรมศำสตร์ 36 ปี เอ็มเอฟซี - 2553 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

648 ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 ค ำ ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

649 เศรษฐศำสตร์ : ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน สิปปภำส พรสุขสว่ำง 2553 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

650 สถิติธุรกิจ ประสพชัย พสุนนท์ 2553 5 ท้อป

651 สุดยอดคัมภีร์เปล่ียน"มนุษย์เงินเดือน"ให้กลำยเป็น"มนุษย์เงินล้ำน" ภำนุศร เครือปัญญำดี 2553 2 ริช

652 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น มณีรัตน์ ภิญโญภูษำฤกษ์ ... [และคนอ่ืนๆ]2553 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

653 ออมไว้ในหุ้น นวพร เรืองสกุล. 2553 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

654 100 ค ำถำมค ำตอบเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยใช้ Futures ดนัย ปัตตพงศ์. 2552 2 เอเอสทีวีผู้จัดกำร

655 80 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีสวัสดิกำรพนักงำน - 2552 2 ธรรมนิติ

656 85 ไอเดียกำรลงทุนในตลำดหุ้นไทย นรินทร์ โอฬำรกิจอนันต์ 2552 1 เดคิซูกิดอทเน็ต

657 Carbon credit : นวัตกรรมทำงกำรเงินเพ่ือโลกสะอำด - 2552 1 ส ำนักงำนท่ีปรึกษำเศรษฐกิจและกำรฯ

658 Gold futures ฉบับนักเก็งก ำไร ธิติ ธำรำสุข 2552 2 บอลพร้ินต้ิง

659 Money pro แผนกำรเงินแผนชีวิต วิวรรณ ธำรำหิรัญโชติ. 2552 2 กรุงเทพธุรกิจ Bizbook

660 กลยุทธ์เด็ดเคล็ดกำรลงทุนใน...Gold futures ภำคภูมิ ภำคย์วิศำล 2552 4 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  31

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

661 กว่ำจะได้เป็นมืออำชีพลูกจ้ำงนำยธนำคำร อุทัย อัครพัฒนำกูล. 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

662 กองทุนแม่ไก่ : เงินกู้ก้อนเล็กๆ สร้ำงควำมแตกต่ำงท่ีย่ิงใหญ่ มิลเวย์, เคที สมิธ 2552 1 ปำเจรำ

663 กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดสรรและกำรกระจำย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. 2552 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

664 กำรเงินธุรกิจ รอสส์, สตีเฟน เอ. 2552 3 ท้อป

665 กำรเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2552 1 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

666 กำรเงินและกำรธนำคำร กฤษฎำ สังขมณี. 2552 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนฯ

667 กำรจัดกำรกำรเงินธุรกิจ รอสส์, สตีเฟน เอ. 2552 3 แมคกรอ-ฮิล

668 กำรบริหำรกำรคลังและงบประมำณ ธัญญณัฐ ญำณมโนวิศิษฎ์ 2552 2 บริษัท มำฉลองคุณ-ซีเอสบี จ ำกัด

669 กำรบริหำรกำรเงิน. เล่ม 1 สุมำลี อุณหะนันทน์ 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

670 กำรบัญชีกำรเงิน - 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

671 กำรบัญชีกำรเงินเพ่ือกำรจัดกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 4) อำรมณ์ ร้ิวอินทร์. 2552 1 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

672 กำรบัญชีกำรเงินเพ่ือกำรจัดกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 5) อำรมณ์ ร้ิวอินทร์ 2552 2 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

673 กำรประกันภัยต่อ : ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด ธโนดม โลกำพัฒนำ 2552 2 สมำคมประกันวินำศภัย

674 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ อรัญญำ ภำณุศำนต์. 2552 1 ธนำเพรส

675 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่ำงประเทศ...ชวพงษ์ สุขสมัย. 2552 1 -

676 กำรวิเครำะห์ต้นทุน : บนฐำนกิจกรรมและเกณฑ์เวลำ แคปแลน, โรเบิร์ต เอส. 2552 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

677 กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีกำร... อัมพวำ ยำวิลำศ. 2552 1 -

678 เก็บเงิน 10 ล้ำนคุณก็ท ำได้ มนตรี แสวงเดชำ 2552 2 ส. เอเชีย เพรส (1989)

679 ขงเบ้งช้ีทำงรวย เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2552 2 คุณธรรม

680 คู่มือเยำวชน : ฉลำดรู้เร่ืองเงินทอง เคลไท, โทมัส. 2552 2 ปำเจรำ

681 คู่มือเล่นทอง ฉบับสมบูรณ์ มนตรี แสวงเดชำ 2552 2 ส.เอเซีย เพลส

682 เคล็ดไม่ลับ...ควำมส ำเร็จ ศุภชัย ศรีศุภอักษร. 2552 2 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  32

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

683 เคล็ดลับไม่เสียรู้ : 1,499 กลวิธีประหยัดเงินประหยัดเวลำเพ่ือชีวิตสุขสบำยไร้… - 2552 1 บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

684 เคล็ดลับรวยเร็วเป็นเถ้ำแก่แบบมีก๋ึน กิตติธัช ทรัพย์รุ่งเรือง 2552 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

685 โคตรวิกฤต : หำยนะฟองสบู่ซับไพรมสู่วิกฤตโลก นภำภรณ์ พิพัฒน์ 2552 2 มติชน

686 เงิน : เร่ืองใหญ่ท่ีโรงเรียนไม่เคยสอน มณฑำนี ตันติสุข 2552 2 มณฑำนี

687 เงินต่อเงิน (พิมพ์คร้ังท่ี 6) วรำกรณ์ สำมโกเศศ. 2552 1 อมรินทร์ How-To

688 เจ้ำหน้ีสะอ้ืน 2 : เคล็ดลับปรับโครงสร้ำงหน้ีให้ส ำเร็จ ชำย กิตติคุณำภรณ์. 2552 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

689 ฉลำดช็อปฉลำดใช้ฉลำดออม ชำนตีริ, เอมิล่ี. 2552 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

690 ฉลำดรู้ทำงกำรเงิน เบอร์แมน, คำเรน 2552 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

691 ชวนคุณให้รวย : Why we want you to be rich - 2552 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

692 ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน สิตำภำ บัวเกษ 2552 4 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

693 ตำมรอย วอเร็น บัฟเฟตต์ : เคล็ดลับง่ำยๆ 24 ข้อจำกสุดยอดนักลงทุนระดับโลก ปำร์โด, เจมส์. 2552 2 ฟิเดลลิต้ี

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

695 ถอดรหัสเงิน. ภำคสร้ำงบ้ำนแปงเมือง สุธี พนำวร 2552 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

696 ทิศทำงกำรส่งออกและลงทุน. เล่ม 12 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 2552 1 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

697 ทุนเชียงใหม่ : โครงสร้ำงของทุนและกำรเปล่ียนแปลงของนักธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ. 2552 1 openbooks

698 เทคนิคกำรใช้เงินอย่ำงชำญฉลำด พรพรรณ อัจฉริยำกุล 2552 2 ฟีลกูด

699 นักรบหัวใจเหรียญบำท สลิลทิพย์ เชียงทอง. 2552 2 โครงกำรส่ือสำรเพ่ือกำรเรียน

700 นักลงทุนช้ันเซียนระดับโลก...วอร์เรน บัฟเฟทท์ โลว์, เจเน็ต. 2552 2 รีไวว่ำ

701 นักลงทุนดันโด พำไบร, โมห์นิช 2552 2 วิสดอมเวิร์ค เพรส

702 บันได 9 ข้ันสู่ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ออร์แมน, ซูซี 2552 3 อมรินทร์ How-To

703 บันได 9 ข้ันสู่ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ออร์แมน, ซูซี 2552 1 อมรินทร์ How-To

704 ประสิทธิภำพของธนำคำรพำณิชย์ไทย ศิริธร หนูไทร. 2552 1 -



ตารางหมายเลข  9
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หน้าท่ี  33

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

705 แปลท ำเลให้ท ำเงินด้วยตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ 2552 1 Bear Publishing

706 แผนพัฒนำตลำดทุนไทย - 2552 1 สถำบัน

707 ฝึกพูดอ่ำนเขียนเรืยนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง กฤษณี เรืองรัตนะ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

708 พลวัตของระบบกำรเงินโลกกับผลกระทบต่อไทย สมภพ มำนะรังสรรค์. 2552 2 เอดิสันเพรส โปรดัก

709 ม่ังค่ังอย่ำง วอเร็น บัฟเฟตต์ Miles, Robert P. 2552 2 ฟิเดลลิต้ี

710 รวยได้ไม่ต้องเอำถ่ำน เชมิน, โรเบิร์ต. 2552 2 วีเลิร์น

711 รำกเหง้ำแห่งปิศำจ : เปิดโปงมหำวิกฤติกำรเงินโลก ปิยศักด์ิ มำนะสันต์ 2552 2 กรุงเทพธุรกิจ Bizbook

712 รำยงำนกำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน 2551 : ผลกำรด ำเนินงำนของ ธนำคำร… - 2552 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

713 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยเร่ืองนโยบำยและมำตรกำรกำรคลังเพ่ือควำม... - 2552 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

714 รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรเงินรำชอำณำจักรกัมพูชำปี 2551 และแนวโน้มปี 2552 - 2552 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

715 รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรเงินสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวปี 2551... - 2552 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

716 รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรเงินสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมปี 2551 และ... - 2552 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

717 รูปแบบกำรออมเพ่ือกำรด ำรงชีพยำมชรำภำพของประชำชนในเขตชนบท อ ำเภอดอย...วรัญญำ ทองทวีศรี. 2552 1 -

718 รู้วิเครำะห์เจำะเร่ืองหุ้น จิรัตน์ สังข์แก้ว. 2552 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

719 เร่ืองฉลำดฉลำดของคนกระเป๋ำตุง อังคนำ ทองค ำ 2552 2 Minibear Publishing

720 เล่ำเท่ำท่ีรู้ : วิพำกษ์เศรษฐกิจโลกวิจำรณ์เศรษฐกิจไทยในสถำนกำรณ์วิกฤต วีระ ธีรภัทร. 2552 1 โรนิน

721 วิกฤติซับไพร์มทะลำยโลกทุนนิยม มอร์รีส, ชำร์ลส์ อำร์. 2552 2 เอเอสทีวีผู้จัดกำร

722 วิเครำะห์งบกำรเงิน : มองอดีตปัจจุบันอนำคต - 2552 1 ธรรมนิติ เพรส

723 วิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิคด้วยกรำฟแท่งเทียนและชำร์ตแพตเทิร์น สมำร์ท อินเวสเทอร์ 2552 3 Smart Investor

724 วิถีแห่งเต๋ำของวอเร็น บัฟเฟตต์ บัฟเฟตต์, แมร่ี. 2552 2 ฟิเดลลิต้ี

725 หนีหน้ีกันดีกว่ำ นวพันธ์ ปิยะวรรณกร 2552 2 บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

726 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
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หน้าท่ี  34

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

727 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2552 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

728 อำยุเท่ำไรก็รวยได้ถ้ำใช้เงินเป็น (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สุวภำ เจริญย่ิง. 2552 1 อมรินทร์ How-To

729 อำยุเท่ำไรก็รวยได้ถ้ำใช้เงินเป็น (พิมพ์คร้ังท่ี 5) สุวภำ เจริญย่ิง. 2552 1 อมรินทร์ How-To

730 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

731 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

732 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยในข้ันสูง. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

733 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยในข้ันสูง. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2552 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

734 100 เร่ือง 1000 ประเด็นภำษีสรรพำกร . เล่ม 1 มงคล ขนำดนิด. 2551 3 วิทยพัฒน์

735 8 ข้ันตอนสู่กำรเป็นเศรษฐีน้อยท่ีมีควำมสุข : แผนท่ีสมบัติล้ ำค่ำของชีวิต เคน, ฮอนดะ 2551 1 Lifework Office

736 Money pro เงินก้อนโตคุณท ำได้! วิวรรณ ธำรำหิรัญโชติ. 2551 2 กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค

737 SMEs taxation อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 2551 2 เกียวโด เนช่ัน พร้ินต้ิง เซอร์วิส

738 กลยุทธ์เด็ดเคล็ดกำรลงทุนใน SET50 index futures ภำคภูมิ ภำคย์วิศำล. 2551 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

739 กลยุทธ์เด็ดเคล็ดกำรลงทุนใน...SET50 index options ภำคภูมิ ภำคย์วิศำล 2551 4 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

740 กลยุทธ์สู้หุ้น : คู่มือเล่นหุ้นอย่ำงชำญฉลำด สิปปกร ขำวสอำด. 2551 3 คล่ืนอักษร

741 กลวิธีเก็บเงินให้รวย กฤษณ์ รัตนฉำยำ 2551 2 อุทยำนควำมรู้

742 กำรเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2551 1 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

743 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงินระหว่ำงประเทศ จิระยุทธ พิมพ์แสง 2551 3 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

744 เก็บเงินท ำไร ศุภศักด์ิ เงำประเสริฐวงศ์ 2551 2 คณะบุคคลอักษรโชติช่วง

745 เข็มทิศกำรเงิน มนตรี แสวงเดชำ 2551 2 ส. เอเชีย เพรส (1989)

746 เข็มทิศกำรเงิน กำญจนำ หงษ์ทอง 2551 2 กรุงเทพธุรกิจ Bizbook

747 เขำเก็บเงินกันอย่ำงไรได้เป็นล้ำน อมิตำ อริยอัชฌำ. 2551 1 แปลน พร้ินท์ต้ิง

748 คลังหลวงกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ปรียำนุช พิบูลสรำวุธ. 2551 3 โครงกำรวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  35

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

749 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของธนำคำรออมสิน สำขำเชียงดำว... ภำวิณี ใจโพธ์ิ. 2551 1 -

750 ควำมลับเงินล้ำน : สูตรส ำเร็จชนะธุรกิจเครือข่ำยของจริง ทินมณี สุขไสว 2551 2 Dดี

751 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศกับตัวแปรทำงเศรษฐกิจใน... อรรถพล มำพวง. 2551 1 -

752 คิดอย่ำง วอเรน บัฟเฟท จันจิเจียน, วำฮัน 2551 2 ผู้จัดกำร

753 คู่มือประชำชนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฯ 2551 1 ศรีเมืองกำรพิมพ์

754 เครดิตดีต้องรักษำมีปัญหำต้องแก้ไข แฮมมอนด์, บ็อบ 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

755 เงินต่อเงิน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) วรำกรณ์ สำมโกเศศ. 2551 1 อมรินทร์ How-To

756 จิตวิทยำกำรเล่นหุ้น บรรจง อมรชีวิน 2551 1 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

757 ใช้เงินให้ท ำงำน มิดเดิลตัน, จอห์น 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

758 ซ้ือขำยบ้ำนเพ่ือกำรลงทุน อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ 2551 1 โฮมบำยเออร์ไกด์

759 ตรวจจับข้อผิดพลำดทำงกำรเงิน ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธ์ิ 2551 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

760 ตีแตก : กลยุทธ์กำรเล่นหุ้นในภำวะวิกฤต นิเวศน์ เหมวชิรวรำกร. 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

761 ถอดรหัสลับสมองเงินล้ำน เอคเคอร์, ที. ฮำร์ฟ. 2551 1 วีเลิร์น

762 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน ชวินทร์ ลีนะบรรจง. 2551 4 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

763 ท่ีสุดโอกำศธุรกิจน่ำลงทุน - 2551 2 GREAT

764 ทุ่งดอกเบ้ีย นวพร เรืองสกุล 2551 2 สถำบันพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน ตลำดฯ

765 เทคนิคเล่นหุ้นให้รวยพันล้ำน Mr.วอลสตรีท 2551 2 อนิเมทกรุ๊ป

766 ธรรมะพำรวย อัจฉรำ โยมสินธ์ุ 2551 1 กรุงเทพธุรกิจ

767 ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลของ Non-Bank ในประเทศไทย - 2551 3 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

768 นินทำนำยแบงก์ - 2551 3 บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล วินเทจ จ ำกัด

769 แบบจ ำลองควำมผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ... รสสุคนธ์ เรืองพิพัฒนพันธ์ุ. 2551 1 -

770 แบบจ ำลองควำมผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ใน...เอกชัย ตันติพันธ์ุพิพัฒน์. 2551 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  36

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

771 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรใช้สินเช่ือผ่อนช ำระของลูกค้ำสถำบันกำรเงินท่ีไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์ สมทบ มำเทพ. 2551 1 -

772 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสินเช่ือ Medium SMEs...อนวัช จ่ันสกุล. 2551 1 -

773 ผลงำนสร้ำงเงิน - 2551 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

774 ฝึกพูดภำษำอังกฤษไว้ส่ือสำรเพ่ือกำรท่องเท่ียว ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2551 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

775 พฤติกรรมของนักลงทุนในกำรเลือกใช้บริกำรสำขำของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหน่ึง รุ่งรัชรินทร์ จินณะแก้ว. 2551 1 -

776 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม สุกัลยำ ปรีชำ. 2551 1 ทริบเพ้ิล กรุ๊ป

777 รวมควำมตกลง : ควำมตกลงเพ่ือกำรส่งเสริมและคุ้มครองกำรลงทุน - 2551 4 กรม

778 รวมบทควำมพิเศษ ปี 2551 - 2551 2 ฝ่ำยวิจัย ธนำคำรกรุงเทพ

779 รวย ปีย์จิต โอสถำนนท์ 2551 2 อมรินทร์ How To

780 รวยด้วยกองทุนรวม สรวิศ อ่ิมบ ำรุง 2551 2 กรุงเทพธุรกิจ

781 รหัสลับควำมรวย เทมพลำร์, ริชำร์ด 2551 2 ดีไลท์พับลิชช่ิง

782 ร้อยแปดพันเก้ำทำงลัดประหยัดและรวย ไอรดำ คณนำพร ฉลำดแพทย์ 2551 2 ริช พับลิชช่ิง

783 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรให้ควำมคุ้มครองเงินฝำก... วรำนี อภิญญำวัตร ... [และคนอ่ืนๆ] 2551 1 ส ำนักงำนฯ

784 รู้ลึกค ำศัพท์กำรเงิน วัลลภ พัชรมณีฉำย 2551 2 Dดี

785 ลง(ทุน)ทองให้ท ำเงิน : ยุทธวิธีปกป้องและสร้ำงควำมม่ังค่ังด้วยทองค ำ โคซำเรส, ไมเคิล เจ. 2551 2 ฟิเดลลิต้ี

786 ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบมืออำชีพ อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ 2551 2 โฮมบำยเออร์ไกด์

787 เล่นกับเงิน รุ่งเรือง พิทยศิริ 2551 2 กรุงเทพธุรกิจ Bizbook

788 เล่นแร่แปรหุ้น : เจำะตลำดผ่ำนงำนวิจัย อำณัติ ลีมัคเดช 2551 6 คณะบุคคลบริหำรส่ือกำรสอน

789 วิเครำะห์งบกำรเงิน : มองอดีตปัจจุบันอนำคต - 2551 1 ธรรนิติ เพรส

790 วิเครำะห์เจำะลึกอัตรำส่วนทำงกำรเงิน วอลช์, เชียรำน 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

791 วิธีบริหำรเงินของเศรษฐีท่ีคนอยำกรวยต้องเรียนรู้ กร ศิริโชควัฒนำ. 2551 1 ดอกหญ้ำวิชำกำร

792 เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีและนโยบำย พรำยพล คุ้มทรัพย์. 2551 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  37

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

793 เศรษฐีพอเพียง : คู่มือพ้ืนฐำนฉบับสมบูรณ์ส ำหรับกำรวำงแผนเกษียณท่ีพอเพียง ปรีชำ สวัสด์ิพีระ 2551 1 IARFC (Thailand)

794 สถำนภำพและบทบำทในครอบครัวและสังคมของผู้หญิงมุสลิมท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม... รัตนำภรณ์ แจ้งใจดี. 2551 1 -

795 สอนเด็กยุคใหม่ให้ฉลำดทำงกำรเงิน บอดนำร์, เจเน็ต 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

796 สอนผู้หญิงให้รวย คิโยซำกิ, คิม 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

797 เสริมรำยได้ด้วยดำรลงทุนไปกับหุ้นออนไลน์ เทรดเดอร์, สมำท 2551 2 Knowledge First

798 หลักกำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

799 หุ้นส่วนช่วยให้รุ่งหรือท ำให้ร่วง อภิชำติ สิริผำติ. 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

800 ออมน้อยก็รวยได้ โอ'เนลล์, บำร์บำร่ำ 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

801 อัตรำส่วนทำงด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรลงทุนในตลำดหุ้น. เล่ม 1 ณัฐพร แสงกรชัยพัฒน์ 2551 2 Knowledge First

802 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัย 1. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

803 100 ปี จำกบุคคลัภย์สู่ไทยพำณิชย์ นวพร เรืองสกุล 2550 5 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)

804 101 วิธีหำเงินท ำทุน นอร์แมน, แจน. 2550 2 บี พลัส พับลิชช่ิง

805 360 องศำกับตรำสำรหน้ี - 2550 2 บุญศิริกำรพิมพ์

806 GFMIS งัดก ำป่ันภำครัฐ ธีระเมธ พกมณี. 2550 3 บริษัท โฆสิตกำรพิมพ์

807 กลยุทธ์กำรลงทุน. ภำค 3 เอกพิทยำ เอ่ียมคงเอก 2550 2 สมำร์ท ทู เวิร์ค

808 กำรคลังรัฐบำลและกำรคลังท้องถ่ิน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 2550 4 โอเดียนสโตร์

809 กำรเงินระหว่ำงประเทศ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม 2550 4 ยูเนียนอุลตร้ำไวโอเร็ต

810 กำรเงินและกำรธนำคำร กฤษฎำ สังขมณี 2550 3 พ.ศ. พัฒนำ ออนไลน์

811 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน. FN 3633 พรรณรำย แสงวิเชียร 2550 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

812 กำรจัดกำรสินเช่ือ กฤษฎำ สังขมณี 2550 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนฯ

813 กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีซิกำแรตเพ่ือควบคุมกำรสูบบุหร่ีซิกำแรต ชลธำร วิศรุตวงศ์ 2550 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ

814 กำรบริหำรสินเช่ือสถำบันกำรเงินครบวงจร ชนินทร์ พิทยำวิวิธ 2550 1 อักษรโสภณ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  38

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

815 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย... กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์...2550 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

816 กำรลงทุน : แนวคิดและทฤษฎี Bodie, Zvi. 2550 2 แมคกรอ-ฮิล

817 กำรลงทุนแบบเน้นคุณค่ำหลักสูตรมหำวิทยำลัยโคลัมเบีย - 2550 2 วิสดอมเวิร์ค

818 กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของบริษัทเงินทุนท่ียกระดับเป็นธนำคำรพำณิชย์...ขวัญชัย นอบน้อม. 2550 1 -

819 กู้เงินธนำคำรให้ได้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้ำ ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2550 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

820 กู้วิกฤติหน้ี NPL กับ คปน. : ประวัติกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีใน... - 2550 1 ฝ่ำยปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี ธนำคำรฯ

821 เข้ำใจกำรเงินธุรกิจแบบมืออำชีพ ชินนำมอน, โรเบิร์ต. 2550 1 เนช่ันบุ๊คส์อินเตอร์เนช่ันแนล

822 ค้นหำท ำเลรวย อภิชำติ สิริผำติ 2550 2 บิสซ่ีเดย์

823 คัมภีร์หุ้น โสภณ ด่ำนศิริกุล 2550 2 ส. เอเชีย เพรส

824 ค ำศัพท์เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลังฉบับประชำชน กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำนเศรษฐกิจO 2550 1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

825 คู่มือกำรจัดท ำงบประมำณธุรกิจอย่ำงง่ำย ยรรยง ธรรมธัชอำรี 2550 2 ปรัชญ์รัฐ

826 คู่มือกำรแปลงทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นทุน - 2550 1 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

827 คู่มือปลดหน้ี (พิมพ์คร้ังท่ี 1) อมิตำ อริยอัชฌำ 2550 1 บลิสสิเนส

828 คู่มือปลดหน้ี (พิมพ์คร้ังท่ี 3) อมิตำ อริยอัชฌำ 2550 1 บลิสสิเนส

829 เงินไหลมำ วรำกรณ์ สำมโกเศศ 2550 1 อมรินทร์

830 จัดทัพลงทุนด้วย ETF ธนัยวงศ์ กีรติวำนิชย์ 2550 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

831 ชนะอย่ำงเต่ำ นิเวศน์ เหมวชิรวรำกร 2550 2 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

832 ถำม-ตอบ เร่ืองกู้เงินธนำคำร ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2550 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

833 ทิศทำงกำรส่งออกและลงทุน. เล่ม 10 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 2550 2 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

834 ทิศทำงกำรส่งออกและลงทุน. เล่ม 11 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 2550 2 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

835 ทุนกำรเงินจีนยุคใหม่ สมภพ มำนะรังสรรค์ 2550 3 บริษัทเอดิสันเพรส

836 ธุรกิจน่ำลงทุน 30 ธุรกิจเสริมควำมรวยแห่งปี - 2550 2 เกรท ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  39

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

837 แนะน ำตรำสำรหน้ี ทวีควำมรู้ นักลงทุน - 2550 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

838 บริหำรภำษีเงินได้อย่ำงผู้รู้ด้วยตนเอง - 2550 2 ส. เจริญกำรพิมพ์

839 เป็นหน้ีจะแก้ไขชีวิตอย่ำงไร ปิติชัย พงษ์วำนิชอนันต์ 2550 1 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

840 ผ่ำดวงชะตำตลำดหุ้นไทย : รำยวัน เดือน ไตรมำส ปี วีรชัย ตันติวีระวิทยำ 2550 1 พรรณีกำรพิม

841 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี วรศักด์ิ ทุมมำนนท์. 2550 2 ชวนพิมพ์ 50

842 ภำษีอำกรธุรกิจ สมคิด บำงโม 2550 2 วิทยพัฒน์

843 ยำแก้จน : ควรมีไว้ประจ ำบ้ำน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2550 2 ซัคเซส มีเดีย

844 ย้ิมสู้หน้ี : ชมรมออนไลน์ ก ำลังใจคนมีเครดิต - 2550 1 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

845 รอบรู้เร่ืองตลำดตรำสำรหน้ี ตลำดตรำสำรหน้ี BEX 2550 2 โรงพิมพ์ หย่ีเฮง

846 ร้อยเลห์กลโกงเจ้ำมือหุ้น สุนันท์ ศรีจันทรำ 2550 2 นิวส์ โกลบอลมีเดีย

847 เร่ืองง่ำย ๆ กับกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์. กรมกำรประกันภัย. 2550 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งฯ

848 ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แบบมืออำชีพ อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ. 2550 2 โฮมบำยเออร์ไกด์

849 เวียดนำม : ตลำดพันล้ำนท่ีน่ำลงทุน พ. ประไพพงษ์ 2550 2 บิสซ่ีเดย์

850 เศรษฐกิจกำรเงินสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมปี 2550 และแนวโน้มปี 2551 - 2550 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

851 สร้ำงแบรนด์อย่ำงพอเพียง ศิริกุล เลำกัยกุล 2550 2 ผู้จัดกำรรำยสัปดำห์

852 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2550 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

853 ห้องยุทธกำร นวพร เรืองสกุล 2550 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

854 อสังหำพำรวย มัลลิกำ มุนีพีระกุล 2550 1 นกฮูก

855 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

856 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

857 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถำบันกำรเงินและกำรลงทุน. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

858 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถำบันกำรเงินและกำรลงทุน. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

859 "กรุ๊งกร๊ิง" ภำวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศำล 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

860 33 อัจฉริยะโลกธุรกิจและกำรเงิน - 2549 2 สยำม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชช่ิง

861 50 ข้อคิดปลอดหน้ี อภิชำติ สิริผำติ 2549 3 Busy-Day

862 CISA 1 workbook : กลุ่มวิชำท่ี 2 เคร่ืองมือเพ่ือกำรวิเครำะห์กำรลงทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

863 L/C & B/C เอกสำรเพ่ือกำรช ำระเงินทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อำวุธ โพธ์ิเล็ก. 2549 1 เอ็กซิมเอ็ดดิวเคช่ันกรุ๊ฟ

864 Money DIY : จัดระเบียบกำรเงินให้อยู่หมัด! กำญจนำ หงษ์ทอง 2549 1 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

865 Rich at young : รวยก่อน 30 ช่ืนขวัญ บุญทวี 2549 4 Busy-day

866 Shin [กับเร่ือง] คำหนังคำเขำ : เบ้ืองหลังควำมจริงท่ีคนไทยไม่เคยรู้ หลักฐำน... - 2549 1 Openbooks

867 TFEX Thailand Futures Exchange : ตลำดอนุพันธ์เสริมสร้ำงตลำดทุนไทยโอกำส... - 2549 1 บริษัทฯ

868 กลไกของตลำดกำรเงินในระบบเศรษฐกิจไทย - 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

869 กลยุทธ์เด็ดเคล็ดกำรลงทุนใน SET50 index futures ภำคภูมิ ภำคย์วิศำล 2549 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

870 กลุ่มทุน-ธุรกิจครอบครัวไทยก่อนและหลังวิกฤติ 2540 เนตรนภำ ไวทย์เลิศศักด์ิ 2549 1 BrandAgebooks

871 กำรเงินธุรกิจ - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

872 กำรเงินระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2549 1 พัฒนวิทย์กำรพิมพ์

873 กำรจัดกำรสินเช่ือ กฤษฎำ สังขมณี 2549 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

874 กำรช ำระคืนเงินกู้ของเกษตรกรลูกค้ำธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร...พุทธชำด สำนิเทศ. 2549 1 -

875 กำรบริหำรกำรเงิน. เล่ม 1 สุมำลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร. 2549 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

876 กำรบริหำรกำรเงินส ำหรับ SMEs ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม 2549 1 ซี แอนด์ เอ็น

877 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดิอน สุภำพร พิศำลบุตร 2549 1 BK อินเตอร์พร้ินท์

878 กำรพัฒนำชุดฝึกอบรมแบบอิงประสบกำรณ์เร่ืองกำรหำผู้ขำยประกันชีวิตส ำหรับ... รุ่งทิพย์ อัญชลีนุกูล . 2549 1 -

879 กำรลงทุนในตรำสำรทุน - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

880 กำรลดต้นทุน - 2549 2 อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

881 กำรวำงแผนและควบคุมก ำไร กวี วงศ์พุฒ 2549 2 สถำบันพัฒนำวิสัยทัศย์นักบริหำร

882 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ อรัญญำ ภำณุศำนต์ 2549 2 ธนำเพรส

883 กำรวำงมำตรฐำนกำรบริหำรควำมเส่ียง. เล่ม 1, กำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์ 2549 3 พอดี

884 กำรวิเครำะห์งบกำรเงินใน 1 สัปดำห์ เมสัน, โรเจอร์ 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

885 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

886 กำรวิเครำะห์ตรำสำรอนุพันธ์ - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

887 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน. รหัสวิชำ 3201-2012 (กรมอำชีวศึกษำ) วีรี เวชวิมล. 2549 1 เอมพันธ์

888 กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ : ทฤษฎีและภำคปฏิบัติ - 2549 3 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

889 ก้ำวแรกสู่กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ - 2549 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

890 ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

891 ไขควำมลับสมองเงินล้ำน เอคเคอร์, ที. ฮำร์ฟ 2549 1 วีเลิร์น

892 คัมภีร์กำรลงทุนแบบเน้นคุณค่ำ เกรแฮม, เบนจำมิน 2549 2 วิสดอมเวิร์คเพรส

893 ค ำศัพท์เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลังฉบับประชำชน - 2549 1 ส ำนักฯ

894 คู่มือกำรบริหำรค่ำจ้ำงเงินเดือน ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2549 1 พิมพ์ตะวัน

895 คู่มือเก็บเงิน อมิตำ อริยอัชฌำ 2549 1 บลิสสิเนส

896 คู่มือหลักสูตรส ำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ - 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

897 คู่มือหลักสูตรส ำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชำชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ - 2549 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

898 ใครว่ำคนรวยไม่โกง ฉบับ ผมผิดด้วยหรือ กอร์ปศักด์ิ สภำวสุ 2549 2 บีบี

899 งบกระแสเงินสด : ไม่ใช่เร่ืองยำกอีกต่อไป ดวงสมร อรพินท์. 2549 3 ภำพพิมพ์

900 เงิน เร่ืองใหญ่ท่ีโรงเรียนไม่เคยสอน มณฑำนี ตันติสุข 2549 1 ออฟฟิศเมท

901 แง้มกะลำ ญภำ 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

902 ฉันจะเก็บบ้ำงนะ พีรียำ พงษ์สำริกัน 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หน้าท่ี  42

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

903 ตลำดอนุพันธ์ ฮุลล์, จอนห์ ซี 2549 4 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

904 ทฤษฎีดอกเบ้ีย มำนพ วรำภักด์ิ 2549 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

905 ทฤษฎีตลำดทุน - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

906 ทำงด่วนกำรค ำนวณส ำหรับนักบริหำร วิกิจ ชัยหำญสวัสด์ิ 2549 3 บำงกอกบล๊อก

907 ท ำงำนหนักเท่ำไร ท ำไมไม่รวยสักที? อภิชำติ สิริผำติ 2549 3 เนช่ันบุ๊คส์

908 ท่ีดิน เล่น ลงทุน ท ำเงิน และหำก ำไรอย่ำงชำญฉลำด อนุชำ กุลวิสุทธ์ิ 2549 2 โฮมบำยเออร์ไกด์

909 นโยบำยกำรเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ ธรรมรักษ์ หม่ืนจักร์. 2549 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

910 แนวทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับตรำสำรอนุพันธ์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

911 แนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้ท ำหน้ำท่ีติดต่อกับผู้ลงทุน - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

912 แนะน ำตรำสำรหน้ี ทวีควำมรู้นักลงทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

913 ประมวลตอบข้อหำรือกรมสรรพำกร : ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีเงินได้หัก ณ ... สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2549 1 ธรรมนิติ เพรส

914 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี : รวมหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมำย และค ำพิพำกษำฎีกำ - 2549 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

915 เปลือยสูตรรวยช่วยกันม่ังค่ัง กำญจนำ หงษ์ทอง 2549 2 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

916 ผู้บริหำรด้ำนกำรเงินสูตร 1 กมเลศน์ สันติเวชชกุล 2549 3 บุคเน็ท

917 ผู้หญิงฉลำดลงเอยด้วยควำมร่ ำรวย ญำณี ตันติณรงค์ 2549 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กรำฟฟิค

918 พันธบัตรรัฐบำล กวี วงศ์พุฒ 2549 1 สถำบันพัฒนำวิสัยทัศน์นักบริหำร

919 เพียรอดทนเรียนรู้กู้เศรษฐกิจตัวเอง เสำวภำคย์ สังข์วรรณะ 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ันไมน์ดมัลติมีเดีย

920 มันยำกตรงไหน 5 ปี 50 ล้ำน เจอร์ร่ี หลุย ดไนยำ ต้ังอุทัยสุข 2549 1 เทคนิคกำรพิมพ์

921 มิติใหม่ของงบกำรเงินและกำรวิเครำะห์ - 2549 3 ธรรมนิติ เพรส

922 ไม่คิด ก็ไม่มี วิเชฐ ตันติวำนิช 2549 1 พิมพ์ดี

923 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

924 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบกำรเงินระดับ - 2549 3 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  43

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

925 รู้จักกับตรำสำรอนุพันธ์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

926 รู้วิเครำะห์เจำะเร่ืองกองทุนรวม ธนัยวงศ์ กีรติวำนิชย์ 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

927 เร่ืองเล่ำคนล่ำห่ำน โอฬำร ภัทรกอบกิตต์ิ 2549 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

928 เร่ืองเล่ำควำมส ำเร็จ : Rich dad's success stories คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

929 ลงทุนให้รวยกับ 12 กิจกำรท ำอย่ำงไร ศิริพร กองเปง 2549 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

930 วิเครำะห์เจำะลึกหุ้นด้วย Candlesticks ไพโรจน์ วิเชตชำติ 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

931 วิธีสอนลูกใช้เงินให้คุ้มค่ำ - 2549 1 สุขภำพใจ

932 เศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2549 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

933 เส้นทำงนักลงทุน/เส้นทำงผู้ประกอบกำร : 2 ทัศนะของกำรเลือกเส้นทำงอำชีพ... วิวรรณ ธำรำหิรัญโชติ 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

934 หญิงเก่งอยำกรวยเธอต้องใช้เงินเป็น แฟลงเคิล, ลูอิส พี. 2549 1 บี มีเดีย

935 หญิงเก่งอยำกรวยเธอต้องใช้เงินเป็น แฟลงเคิล, ลูอิส พี. 2549 1 บี มีเดีย

936 หนังสือช้ีชวนเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ - 2549 2 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)

937 หลักกำรตลำดเพ่ือธุรกิจ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนำนนท์. 2549 3 โรงพิมพ์เสิมมิตร

938 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

939 ห้ำพ่ีน้องกับของเล่นใหม่ วิภำวี ฉกำจทรงศักด์ิ 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

940 ออมสินฟักทอง ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

941 อ่ำนงบกำรเงินให้เป็น ภำพร เอกอรรถพร 2549 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

942 อูฐออม ศุภนิดำ จันทรสวัสด์ิ 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

943 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรคลังและงบประมำณ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

944 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรคลังและงบประมำณ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

945 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัย 1. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

946 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

947 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำทำงวิชำกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กำรสัมมนำทำงวิชำกำรส ำนักงำน... 2549 2 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

948 2 ทศวรรษสมำคมบริษัทเงินทุน - 2548 2 สมำคม

949 3 พันธมิตรสู่ควำมเป็นหน่ึง - 2548 5 ธนำคำรทหำรไทย

950 กำรคลัง จีรพรรณ ชีรำนนท์ 2548 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

951 กำรงบประมำณ เบียร์, โคลิน 2548 1 ท้อป

952 กำรเงินธุรกิจ - 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

953 กำรเงินธุรกิจ เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล 2548 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

954 กำรเงินธุรกิจ พรรณุภำ ธุวนิมิตรกุล 2548 1 ภำควิชำกำรเงิน ม.ธรรมศำสตร์

955 กำรเงินธุรกิจ อภิชำติ พงศ์สุพัฒน์ 2548 2 อินโฟไมน่ิง

956 กำรเงินบุคคล ศิรินุช อินละคร 2548 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

957 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน. FN 3633 พรรณรำย แสงวิเชียร 2548 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

958 กำรจัดกำรทำงกำรเงินส ำหรับ SMEs บำร์โรว์, คอลิน 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

959 กำรบริหำรกำรเงิน. เล่ม 2 สุมำลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร 2548 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

960 กำรบริหำรกำรเงินระหว่ำงประเทศ พรชัย ชุนหจินดำ 2548 2 เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง

961 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดิอน สุภำพร พิศำลบุตร 2548 3 วี.เจ. พร้ินต้ิง

962 กำรบริหำรธนำคำรพำณิชย์ พรนพ พุกกะพันธ์ุ 2548 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

963 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์ สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์ 2548 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

964 กำรเปิดเสรีภำคสถำบันกำรเงินไทยภำยใต้กรอบ WTO และแผนพัฒนำระบบ... กอบศักด์ิ ภูตระกูล 2548 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

965 กำรลงทุนในกองทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

966 กำรลงทุนในตรำสำรทุน - 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

967 กำรลงทุนในตรำสำรหน้ี สันติ กีระนันทน์ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

968 กำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ - 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

969 กำรลงทุนในทำงเลือกอ่ืน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

970 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน - 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

971 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ - 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

972 กำรวิเครำะห์ตรำสำรอนุพันธ์ - 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

973 กำรศึกษำเร่ืองกำรปฏิรูประบบกำรก ำกับดูแลสถำบันกำรเงินในประเทศไทย - 2548 3 ส ำนักนโยบำยระบบกำรเงิน ส ำนักฯ

974 ก้ำวเศรษฐี : เร่ืองรำวของ 5 เศรษฐีสมัยพุทธกำลแบบอย่ำงท่ีหำได้ยำกในสมัย... สำยฝน ศิลปพรหม. 2548 1 ครอบครัว

975 เก็บตังค์อย่ำงไรให้เป็นเศรษฐี นันทิภำคย์ รินรดำ 2548 1 วันเวิลด์

976 แก่นแท้ของ "บัฟเฟตต์" แฮกสตรอม, โรเบิร์ด จี. 2548 1 ฟิเดลลิต้ีพับลิชช่ิง

977 ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

978 ควำมคิดเห็นต่อกำรแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน... ศักด์ิศิริ ธูปวงศ์. 2548 1 -

979 ควำมม่ันค่ังท่ีย่ังยืนด้วยกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ รุจพงศ์ ประภำสะโนบล 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

980 ควำมรู้ท่ัวไปทำงกำรคลัง อรัญ ธรรมโน 2548 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

981 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับตรำสำรทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

982 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับตรำสำรหน้ี - 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

983 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับตรำสำรอนุพันธ์ - 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

984 คัมภีร์เศรษฐี Mai ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศำล 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

985 ค ำศัพท์หุ้นน่ำรู้ - 2548 3 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

986 คู่มือประกอบกำรเรียน วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2548 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

987 เคร่ืองมือเพ่ือกำรวิเครำะห์กำรลงทุน - 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

988 เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภำษี. # 2, เปิดคัมภีร์ภำษีบุคคลธรรมดำ & วิชำชีพอิสระ อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

989 เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภำษี. # 3, วำงแผนภำษี...บุคคล & ครอบครัว อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

990 เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภำษี. # 4, เปิดวิสัยทัศน์ภำษีธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก & บรรษัท อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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หน้าท่ี  46

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

991 เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภำษี. กลยุทธ์ภำษี SMEs & ธุรกิจครอบครัว อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

992 เงินพำไป? นวพร เรืองสกุล 2548 1 มติชน

993 จัดทัพลงทุน สมจินต์ ศรไพศำล 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

994 ซุนวูช้ีช่องรวย เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2548 2 คุณธรรม

995 ตลำดกำรเงินและกำรก ำกับดูแล - 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

996 ตลำดกำรเงินและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญำตส ำหรับผู้ขำยหลัก... - 2548 1 ฝ่ำยศูนย์กำรเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมกำรฯ

997 ทฤษฎีตลำดทุน = Capital market theory - 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

998 เทคนิคกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฎ์ 2548 1 ธรรมนิติ

999 เทคนิคกำรวิเครำะห์งบกำรเงินบริษัทจดทะเบียน - 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1000 นวัตกรรมสินเช่ือเพ่ือกำรสร้ำงเมืองน่ำอยู่ : รำยงำนเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำนของ… ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือสังคม 2548 1 ส ำนักงำน

1001 นักลงทุนผู้ชำญฉลำด วิกรม เกษมวุฒิ 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1002 แนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้ท ำหน้ำท่ีติดต่อกับผู้ลงทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1003 พ่อรวยสอนวัยรุ่น คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1004 ฟิวเจอร์ส สัญญำ (รัก) ล่วงหน้ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1005 มำกกว่ำเร่ืองบัญชีส ำหรับผู้บริหำร - 2548 1 ACME

1006 รวยด้วยสมอง e-Investment อำณัติ ลีมัคเดช 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1007 รวยร้อยล้ำนไม่ยำกหรอก Nicholus, Sam Jack 2548 1 ยูก้ำ คิม รีโอ

1008 รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชำชนท่ัวไป องอำจ จิระอร 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1009 รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับมัธยมศึกษำและอุดมศึกษำ องอำจ จิระอร 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1010 รู้วิเครำะห์เจำะเร่ืองหุ้น จิรัตน์ สังข์แก้ว 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1011 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2548 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1012 สอนให้รวยด้วยกลยุทธ์เพ่ิมรำยได้ สเตนน่ี, บรำบำร่ำ 2548 1 Bear Publishing
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1013 สำระน่ำรู้กำรแลกเปล่ียนเงิน - 2548 6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1014 หลักกำรตลำด Bearden, William O. 2548 3 แมคกรอ-ฮิล

1015 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2548 1 วังอักษร

1016 หลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2548 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1017 อยำกรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภำพทำงกำรเงิน - 2548 3 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1018 ออมเงินอย่ำงไรให้รวยเร็วข้ึน Handley, Caro 2548 1 กู๊ดมอร์น่ิง

1019 อ่ำนก่อน...รวยถำวรกว่ำ มนตรี นิพิฐวิทยำ 2548 2 เนช่ันบุ๊คส์

1020 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงินและกำรลงทุน. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1021 108 วิธี ประหยัดภำษี #1 ด้วยหมำกกลบัญชี และเทคนิคกฎหมำย อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์ 2547 1 Tax research center

1022 Reference experience library วรำกรณ์ สำมโกเศศ 2547 1 Openbooks

1023 กลยุทธ์กำรติดตำมหน้ี ภำคพิสดำร วิชัย ปิติเจริญธรรม 2547 1 บุ๊คแบงก์

1024 กำรเงินธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2547 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1025 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน. FN 3633(พิมพ์คร้ังท่ี 5) พรรณรำย แสงวิเชียร 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1026 กำรบริหำรกำรเงิน. เล่ม 1 สุมำลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1027 กำรปฏิรูปกำรเงินรำยย่อย โรบินสัน, มำร์เกอริต 2547 2 ธนำคำรเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและกำรพัฒนำ

1028 กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์ สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย กำรประชุมทำงวิชำกำร "ศำสตรำจำรย์ 2547 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1029 กำรลงทุน จิรัตน์ สังข์แก้ว 2547 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1030 กำรลงทุน : พ้ืนฐำนและกำรประยุกต์ พรอนงค์ บุษรำตระกูล 2547 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1031 กำรลงทุนในตรำสำรหน้ี สันติ กีระนันทน์ 2547 1 บุญศิริกำรพิมพ์

1032 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ อัญญำ ขันธวิทย์ 2547 4 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1033 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน อังคณำ นุตยกุล 2547 5 โครงกำรหนังสือสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1034 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงกำรเงิน สุภำ ทองคง 2547 2 ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ
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หน้าท่ี  48

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1035 ก้ำวล้ ำหน้ำไปกับตลำดล่วงหน้ำไทย - 2547 1 เวลำดี

1036 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับตรำสำรอนุพันธ์ - 2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1037 คุณก็เป็นเศรษฐีได้ ลิเบอร์แมน, เกล.                                                                                2547 1 วันเวิลด์

1038 คู่มือกำรควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงิน : ส ำหรับนิติบุคคลรับอนุญำต - 2547 2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1039 คู่มือวิเครำะห์รำคำหุ้นเพ่ือซ้ือและขำยภำค Fibonacci ตัวเลขสัมพันธ์ ด ำรงชัย แท่นศรีเจริญ 2547 1 พี.เค.พร้ินต้ิง

1040 คู่มือวิเครำะห์รำคำหุ้นเพ่ือซ้ือและขำยภำคเจำะลึก RSI ดัชนีสัมพันธ์ ด ำรงชัย แท่นศรีเจริญ 2547 1 พี.เค.พร้ินต้ิง

1041 โครงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง : กฎหมำยกำรธนำคำร - 2547 1 สมำคมสถำบันกำรศึกษำกำรธนำคำรฯ

1042 โครงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง : ปฏิบัติกำรธนำคำร - 2547 1 สมำคมสถำบันกำรศึกษำกำรธนำคำรฯ

1043 งบประมำณ : งำนสร้ำงและควบคุมเป้ำหมำยธุรกิจ สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนำ.                                                                          2547 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1044 เงินตรำแห่งอนำคต : วิถีใหม่สู่กำรรังสรรค์ควำมม่ันค่ัง งำนและโลกอันชำญฉลำด ลีตำร์, เบอร์นำร์ด 2547 2 สวนเงินมีมำ

1045 ตลำดหุ้นในประเทศไทย ศุภชัย ศรีสุชำติ 2547 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1046 เทคนิควำงแผนภำษีให้ประหยัดและถูกต้อง ปรัชญำ ไทยกล้ำ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1047 นโยบำยกำรเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ ธรรมรักษ์ หม่ืนจักร์ 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1048 นักลงทุนผู้ชำญฉลำด วิกรม เกษมวุฒิ.                                                                                  2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1049 บทเรียนจำกนักลงทุนช้ันน ำของโลก รอสส์, นิคก้ี.                                                                                      2547 1 วิสดอมเวิร์ค เพรส

1050 บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย สถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ. 2547 1 วิญญูชน

1051 บัตรเครดิต : เทพบุตร นำงฟ้ำหรือซำตำน - 2547 1 วันเวิลด์

1052 บันทึกเร่ืองเงิน = Money diary นิธิวดี มณีวัฒนำ.                                                                                2547 1 วัชรินทร์กำรพิมพ์

1053 บันทึกหนุ่มนักลงทุนหน้ำใหม่ เพชร บุษรำคัม.                                                                                  2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1054 เบ้ีย บำท กษำปณ์ แบงก์ นวรัตน์ เลขะกุล 2547 1 สำรคดี

1055 พ่อสอนลูกให้รวย สุวรรณ วลัยเสถียร 2547 1 เนช่ัน มัลติมิเดีย กรุ๊ป

1056 ภำษีอำกรธุรกิจ สมคิด บำงโม 2547 2 วิทยพัฒน์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1057 มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพ่ือให้เข้ำถึงหัวใจของกำรวิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิค  สนธิ อังสนำกุล 2547 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1058 ยุทธศำสตร์ซุนวู : 15 กลยุทธ์พิชิตหุ้น มอนต์โกเมอร่ี, เคอรติส เจ.                                                                   2547 1 ผู้จัดกำร

1059 รวมสุนทรพจน์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ เน่ืองในงำนเล้ียงอำหำรค่ ำประจ ำปีของ... - 2547 11 สมำคมธนำคำรไทย

1060 รวยร้อยล้ำนไม่ยำกหรอก Nicholus, Sam Jack 2547 1 ยูก้ำ คิม รีโอ

1061 รวยหุ้นด้วยกรำฟ ไพโรจน์ วิเชตชำติ 2547 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1062 รวยหุ้นด้วยงบกำรเงิน ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1063 เล่นหุ้นอย่ำงมืออำชีพ : สร้ำงก ำไรได้ในทุกสถำนกำรณ์ บรรจง อมรชีวิน.                                                                                 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1064 วิถีแห่งเซียน : หุ้นห่ำนทองค ำ เทพ รุ่งธนำภิรมย์.                                                                               2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1065 เศรษฐีมือใหม่ บอยซ์, แฟรงก์ ค็อตเทรลล์ 2547 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

1066 ส ำรวจโลกกำรเงิน แมงเม่ำ 2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1067 สู้ด้วยกำรเงิน อำรักษ์ รำษฎร์บริหำร 2547 1 Higher Press

1068 หยวน : ว่ำท่ีสกุลเงินตรำมหำอ ำนำจ สมภพ มำนะรังสรรค์ 2547 1 บริษัท แบรนด์เอจ

1069 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2547 2 ท้อป

1070 หลักกำรตลำด วัลลภ นิมมำนนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 3 คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

1071 หำเงินใช้เงิน : กลยุทธ์กำรเล่นกับเงินอย่ำงผู้ชนะ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2547 1 ซัคเซลมีเดีย

1072 อยำกอ้วน สุวิชำ ม่ิงขวัญ 2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1073 ออมก่อนรวยกว่ำ นวพร เรืองสกุล 2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1074 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1075 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1076 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1077 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 1 รำยรับรำยจ่ำยเปรียบเทียบประจ ำปีงบประมำณ… ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 แท่นทองปร้ินต้ิงเซอร์วิส

1078 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 2 ประมำณกำรรำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 แท่นทองปร้ินต้ิงเซอร์วิส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  50

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1079 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1080 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1081 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1082 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1083 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1084 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1085 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1086 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1087 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.… ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1088 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1089 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 พี.เอ. ลีฟว่ิง

1090 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1091 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 บพิธกำรพิมพ์

1092 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 บพิธกำรพิมพ์

1093 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1094 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1095 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 4 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1096 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 5 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1097 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 6 รำยงำนกำรคลังประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2547 1 มังกรกำรพิมพ์

1098 10 ปี ศูนย์รวมน้ ำใจธนำคำรหมู่บ้ำน ควำมมุ่งม่ัน รวมกันแก้ไขปัญหำและพัฒนำ… มุกดำ อินต๊ะสำร. 2546 1 สถำบัน

1099 16 สูตรส ำเร็จรวยด้วยหุ้น : เคล็ดลับจำก 9 เซียนหุ้นพัน - 2546 1 เนช่ันบุ๊คส์อินเตอร์เนช่ันแนล

1100 50 ปี ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (2496-2546) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 2546 3 ฐำนกำรพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  51

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1101 E-investment รวยด้วยสมอง อำณัติ ลีมัคเดช.                                                                                 2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1102 Money machine วิธีคิด ทฤษฎี และกำรประยุกต์ใช้ อำรักษ์ รำษฎร์บริหำร.                                                                          2546 4 นัท รีพับลิค

1103 ก็คนมันอยำกรวย ศศวรรณ มงคลภำพ.                                                                           2546 1 ทัพอักษร

1104 กลโกงกำรเงิน : อย่ำริอ่ำนเป็นนักลงทุนถ้ำไม่รู้ว่ำเขำโกงกันอย่ำงไร  บรรยง วิทยวีรศักด์ิ.                                                                             2546 2 เนช่ันบุ๊คส์

1105 กลไกของตลำดกำรเงินในระบบเศรษฐกิจไทย - 2546 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1106 กลยุทธ์กำรบริหำรค่ำจ้ำงเงินเดือน ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล.                                                                        2546 3 วิทยไพบูลย์ พร้ินต้ิง

1107 กลยุทธ์หุ้นห่ำนทองค ำ เทพ รุ่งธนำภิรมย์.                                                                               2546 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1108 กลยุทธ์หุ้นห่ำนทองค ำ เทพ รุ่งธนำภิรมย์. 2546 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1109 กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศคืออะไร ? กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ. 2546 1 กอง

1110 กำรเงิน กำรบัญชี SMEs ท่ีผู้บริหำรต้องรู้ ธวัชชัย พืชผล.                                                                                  2546 2 แอล ที เพรส

1111 กำรเงินทุนนิยมและเศรษฐกิจกำสิโน : U.S. finance สมภพ มำนะรังสรรค์ 2546 3 นัท รีพับลิค

1112 กำรเงินธุรกิจ - 2546 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1113 กำรเงินธุรกิจ จันทนำ โรจน์รุ่งศศิธร.                                                                          2546 1 สถำบันรำชภัฏนครปฐม

1114 กำรเงินธุรกิจ วิมล ประคัลภ์พงศ์.                                                                              2546 1 สุภำ

1115 กำรเงินธุรกิจ วรำนี เวสสุนทรเทพ 2546 2 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1116 กำรเงินธุรกิจ รอสส์, สตีเฟน เอ.                                                                              2546 10 ท้อป

1117 กำรเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2546 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

1118 กำรเงินบนคมดำบ รอยครำบเศรษฐกิจฟองสบู่ : Japan finance สมภพ มำนะรังสรรค์ 2546 3 นัท รีพับลิค

1119 กำรเงินส่วนบุคคล                                 สุพพตำ ปิยะเกศิน.                                                                             2546 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1120 กำรจัดกำรกำรเงิน : รวมหลัก & ทฤษฎีและกรณีศึกษำ ธนิดำ จิตร์น้อมรัตน์ 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1121 กำรจัดกำรกำรเงินในองค์กรธุรกิจ มัลลิกำ ต้นสอน 2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1122 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน พรรณรำย แสงวิเชียร 2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  52

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1123 กำรบริหำรกำรเงิน. เล่ม 2 สุมำลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร 2546 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1124 กำรบริหำรกำรเงินส ำหรับ SMEs ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม 2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1125 กำรบริหำรเงินบำทและเงินสกุลต่ำงประเทศภำยใต้ระบบค่ำเงินบำทลอยตัว    เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2546 2 พอดี

1126 กำรประเมินควำมคุ้มค่ำเงินในงำน HRD สวอนสัน, ริชำร์ด เอ.                                                                           2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1127 กำรวำงแผนภำษีในกำรท ำสัญญำ ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 2546 1 สถำบัน T. Training Center

1128 กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐำน                            - 2546 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1129 กำรเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกก ำไรสุทธิ กรมสรรพำกร. 2546 1 ชวนพิมพ์

1130 กำรโอนหน้ีเอกชนมำเป็นหน้ีสำธำรณะ อัมมำร สยำมวำลำ 2546 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1131 ก้ำวสู่กำรเป็น SMEs 100 ล้ำนใน 5 ปี อำรยำ เชำวพ้อง.                                                                               2546 1 สำร สำร มำร์เก็ตต้ิง

1132 เกษียณเร็ว เกษียณรวย คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที.                                                                           2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1133 เข็นบริษัทเข้ำตลำดหุ้น ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            2546 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

1134 คนกล้ำรวย อภิเชษฐ์ นวภัทร์. 2546 1 บันลือกิจ

1135 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรลงทุน ศรีสุดำ พ่วงทรัพย์ 2546 1 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร

1136 ควำมรู้พ้ืนฐำนกำรเงิน : หลักกำร เหตุผล แนวคิด และกำรวิเครำะห์ สันติ กีระนันทน์.                                                                                 2546 5 เฟ่ืองฟ้ำพร้ินต้ิง

1137 คิดเป็น...เห็นเงินล้ำน แฮนเซน, มำร์ก วิคเตอร์.                                                                      2546 1 ไซอ้อนเพรส

1138 คิดเป็นจึงรวย อดิศักด์ิ นนทวงษ์.                                                                               2546 1 มติชน

1139 คิดแล้วดังท ำแล้วรวย : สร้ำงนวัตกรรมให้ดี แล้วเตรียมเป็นเศรษฐี สเตรำสส์, สตีเฟน ดี.                                                                           2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1140 คิดแล้วรวย ฮิลล์, นโปเลียน.                                                                                 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1141 คู่มือคนอยำกรวย (เจ้ำเก้ำ) เซียนหุ้นมือทอง : เคล็ดลับเซียนหุ้นพันธ์ุแท้กระบวน2     นิเวศน์ เหมวชิรวรำกร.                                                                         2546 1 เนช่ันบุ๊คส์

1142 ใครๆ ก็อยำกมีร้ำนดอกไม้ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง.                                                                           2546 1 วิริยะ

1143 เงินทองต้องรู้ วีระ ธีรภัทร.                                                                                       2546 5 เนช่ันบุ๊คส์

1144 เงินทองต้องใส่ใจ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  53

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1145 เงินทองต้องใส่ใจ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1146 เงินหมุนโลก กำร์สัน, บำร์บำรำ 2546 2 เอ.อำร์.บิซิเนสเพรส

1147 จับเสือมือเปล่ำ. (2) : สร้ำงธุรกิจด้วยเงินคนอ่ืน ชีพธรรม ค ำวิเศษณ์.                                                                            2546 1 โรงพิมพ์ดี แอล เอช

1148 เจำะลึก ประโยชน์ ปัญหำ ผลกระทบ 13 กฏหมำยธุรกิจกำรเงิน พิชิตพล เอ่ียมมงคลชัย.                                                                      2546 1 กำรเงินธนำคำร

1149 ฉลำดออมฉลำดลงทุนในยุคอินเทอร์เน็ต โชค ไพศำล.                                                                                     2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1150 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2546 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1151 ตีแตกกลยุทธ์กำรเล่นหุ้นในภำวะวิกฤต นิเวศน์ เหมวชิรวรำกร.                                                                         2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1152 ทฤษฎีดอกเบ้ีย มำนพ วรำภักด์ิ.                                                                                  2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1153 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ.                                                                     2546 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1154 ทำงรอดจำกภัยพิบัตร-เครดิต รำชันย์ วิเศษโกสิน.                                                                             2546 1 พจนกร กำรพิมพ์

1155 ทิศทำง กำรท้ำทำย โลกำภิวัตน์ทำงกำรเงิน : Thai finance สมภพ มำนะรังสรรค์ 2546 3 นัท รีพับลิค

1156 ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้ำน ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์.                                                                                  2546 1 ต้นธำรคอร์ปอเรช่ัน

1157 เทคนิคกำรบริหำรเครดิตและกำรติดตำมหน้ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฎ์.                                                                              2546 1 ธรรมนิติ เพรส

1158 ธนำคำรอิสลำม : ธนำคำรปลอดดอกเบ้ีย มุฮัมมัด นัจญะตุลลอฮ ซิดดีกี 2546 1 อิสลำมิคอะเคเดมี

1159 นักลงทุนผู้ชำญฉลำด วิกรม เกษมวุฒิ 2546 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1160 แนวคิดและกระบวนกำรบริหำรงำนคลังและงบประมำณ ศุภวัฒน์ ปภัสสรำกำญจน์ 2546 3 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1161 บอกสิจะมีเงินได้ไง สุวภำ เจริญย่ิง 2546 3 มำสเตอร์ คีย์

1162 แบบฝึกหัดวิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์.                                                                                 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1163 แบบฝึกหัดหลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2546 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1164 ประมวลรัษฎำกร สำธิต รังคสิริ.                                                                                    2546 3 บำงกอก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์

1165 พ่อรวยสอนลูก. #2 : เงินส่ีด้ำน คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1166 พ่อสอนลูกให้รวย สุวรรณ วลัยเสถียร.                                                                             2546 1 เนช่ัน มัลติมิเดีย กรุ๊ป
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  54

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1167 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2544 กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร 2546 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1168 ภำษีอำกรธุรกิจ สมคิด บำงโม.                                                                                    2546 1 วิทยพัฒน์

1169 มันน่ี คลินิก : เติมเต็มชีวิต คิดเงินง่ำย ๆ ด้วย Excel นิธิวดี มณีวัฒนำ 2546 1 วัชรินทร์กำรพิมพ์

1170 มำรวยกันเถอะ นันท์ พินิต.                                                                                        2546 1 ประพันธ์สำสน์

1171 รวยด้วยแฟรนไชส์                        - 2546 1 มติชน

1172 ระบบควบคุมภำยในของธนำคำร & สถำบันกำรเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์ 2546 1 พอดี

1173 รำยงำนผลกำรศึกษำกรณีภำษีอันพึงต้องช ำระให้แก่รัฐของบริษัทห้ำงร้ำน... - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1174 รำยงำนผลกำรศึกษำกระบวนกำรจัดต้ังและกำรด ำเนินงำนของบรรษัทบริหำร… - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1175 รำยงำนผลกำรศึกษำกระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินงำนของกองทุนเพ่ือกำร… - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1176 รำยงำนผลกำรศึกษำกระบวนกำรและวิธีกำรในกำรจัดกำรทรัพย์สินขององค์กำร… - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1177 รำยงำนผลกำรศึกษำกำรส่ังให้สถำบันกำรเงิน 56 แห่งปิดท ำกำรถำวร          - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1178 รำยงำนผลกำรศึกษำกำรออกกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1179 รำยงำนผลกำรศึกษำกำรโอนหน้ีเอกชนมำเป็นหน้ีสำธำรณะ - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1180 รำยงำนผลกำรศึกษำโครงกำรแทรกแซงกิจกำรธนำคำรพำณิชย์ในช่วงวิกฤตกำรณ์ - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1181 รำยงำนผลกำรศึกษำโครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชน - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1182 รำยงำนสรุปและเสนอแนะมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบ...            - 2546 3 คณะอนุกรรมกำร

1183 ลงทุนแล้วคุ้ม! : สร้ำงแผนธุรกิจและวิเครำะห์ด้วยตนเอง จินตภูมิ ปฐมภูมิ.                                                                               2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1184 เล่นหุ้นออนไลน์ พิชัย ยอดพฤติกำร.                                                                            2546 1 ไทย สต๊อคออนไลน์

1185 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1186 วิเครำะห์รำยงำนกำรเงิน วันเพ็ญ วศินำรมณ์ 2546 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

1187 วิธีใช้จ่ำยให้เงินงอกเงย มำลำ คลรักชัย.                                                                                  2546 1 อมรินทร์

1188 ศัพท์เศรษฐกิจกำรเงินฉบับ Globalization - 2546 1 กำรเงินธนำคำร
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  55

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1189 เศรษฐีข้ีขโมย สมิธ, จอร์จ เดวิด.                                                                               2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

1190 เศรษฐีช้ีทำงรวย เคลสัน, จอร์จ เอส.                                                                             2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1191 สรุปกำรเงินธุรกิจ ศักด์ิชัย ต้ังวัฒนำพำณิชย์.                                                                   2546 1 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์

1192 ส ำรวจโลกกำรเงิน แมงเม่ำ.                                                                                           2546 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1193 ส ำเร็จได้ใน 30 วัน : บริหำรกำรเงินให้งอกเงย แฮนด์เลย์, คำโร.                                                                                2546 1 Good Morning

1194 หลักกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1195 หลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2546 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1196 หอมปำกหอมคอ วีระ ธีรภัทร.                                                                                       2546 2 โรนิน

1197 ออมก่อนรวยกว่ำ นวพร เรืองสกุล.                                                                                 2546 3 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1198 ออมไว้ในหุ้น นวพร เรืองสกุล.                                                                                 2546 1 โรงพิมพ์กรุงเทพฯ

1199 อ่ำนงบกำรเงินแบบไม่จบบัญชี กิลล์, เจมส์ โอ. 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1200 อ่ำนงบกำรเงินให้เป็น ภำพร เอกอรรถพร.                                                                             2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1201 1 ทศวรรษ ก.ล.ต. : ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลำดทุนไทย (พ.ศ.2535-2545) - 2545 3 คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และฯ

1202 กลไกของตลำดกำรเงินในระบบเศรษฐกิจไทย - 2545 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1203 กลยุทธ์กำรติดตำมหน้ี วิชัย ปิติเจริญธรรม 2545 1 บุ๊คแบงก์

1204 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรเงินบุคคล สุขใจ น้ ำผุด.                                                                                     2545 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1205 กำรเงินธุรกิจ อภิชำติ พงศ์สุพัฒน์.                                                                           2545 1 อินโฟไมน่ิง

1206 กำรเงินธุรกิจ - 2545 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1207 กำรเงินธุรกิจ - 2545 5 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1208 กำรเงินธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2545 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1209 กำรเงินและกำรธนำคำร จรินทร์ เทศวำนิช.                                                                               2545 6 โอเดียนสโตร์

1210 กำรจัดกำรกำรเงินในองค์กรธุรกิจ มัลลิกำ ต้นสอน.                                                                                 2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  56

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1211 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน พรรณรำย แสงวิเชียร.                                                                         2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1212 กำรจัดท ำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม (พร้อมบทฝึกหัด) วรศักด์ิ ทุมมำนนท์.                                                                             2545 2 ธรรมนิติ

1213 กำรบริหำรกำรเงินระหว่ำงประเทศ พรชัย ชุนหจินดำ.                                                                              2545 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1214 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.                                                                          2545 1 บพิธกำรพิมพ์

1215 กำรประชุมทำงวิชำกำร"ศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้ำนตลำดกำรเงินไทย...               มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2545 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1216 กำรลงทุน จิรัตน์ สังข์แก้ว.                                                                                  2545 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1217 กำรวำงแผนและควบคุมก ำไร กวี วงศ์พุฒ.                                                                                      2545 1 บี.เค. อินเตอร์ปรินทร์

1218 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน. รหัสวิชำ 05-061-206 (สถำบันเทคโนโลยีรำช... วำณี ค ำดี.                                                                                         2545 2 ภูมิบัณฑิต

1219 กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐำน - 2545 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1220 กำรเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกก ำไรสุทธิ กรมสรรพำกร 2545 1 ชวนพิมพ์

1221 ก้ำวแรกสู่กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ - 2545 7 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1222 ก้ำวสู่กำรลงทุนในตลำดตรำสำรหน้ี       - 2545 7 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1223 เกษียณบนกองเงิน โสภณ ด่ำนศิริกุล.                                                                               2545 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

1224 โกงข้ำมชำติ สุรเชษฐ ชีรวินิจ.                                                                                 2545 1 บริษัทไวท์เอเลแฟนท์ทรำเวลเอเยนซ่ี

1225 ควำมม่ังค่ัง ใครบ้ำงไม่อยำกมี - 2545 3 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1226 คัมภีร์หุ้น โสภณ ด่ำนศิริกุล 2545 1 ส. เอเชีย เพรส

1227 คู่มือกำรเงิน Finance handbook นิธิวดี มณีวัฒนำ 2545 1 วัชรินทร์กำรพิมพ์

1228 เคล็ดลับกำรลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ - 2545 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1229 โครงสร้ำงบทบำทและกำรด ำเนินงำนองค์กำรเพ่ือกำรปฏิรูประบบสถำบันกำรเงิน         - 2545 3 บพิธกำรพิมพ์

1230 เงินฉลำดใช้ฉลำดออม ศศวรรณ มงคลภำพ.                                                                           2545 1 ทัพอักษร

1231 ท่ำนกับธนำคำรแห่งประเทศไทย 2545 : 100 ปี ธนบัตรไทย 60 ปี ธนำคำรแห่ง...        ธนำคำรแห่งประเทศไทย.                                                                     2545 4 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1232 เทคนิคกำรวิเครำะห์งบกำรเงินบริษัทจดทะเบียน - 2545 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  57

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1233 ผู้ท ำหน้ำท่ีขำยหน่วยลงทุนกองทุนรวม ผู้ท ำหน้ำท่ีด้ำนกำรตลำดกองทุนส่วนบุคคล... - 2545 1 บริษัท มำสเตอร์ คีย์ จ ำกัด

1234 พ่อรวยสอนลูก คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1235 เพ่ิมเติมค ำศัพท์เรียนรู้ควำมหมำย กำรเงิน-ธุรกิจ กำรธนำคำรกำรตลำด...                   - 2545 1 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

1236 ระเบียบและแนวปฏิบัติงำนสรรพำกร : พร้อมด้วยหนังสือซ้อมควำมเข้ำใจ...  นพดล อ่ิมกระจ่ำง 2545 1 -

1237 รำยงำนสถำนกำรณ์สินเช่ือท่ีอยู่อำศัย ปี 2545 และแนวโน้ม ปี 2546  สมำคมสินเช่ือท่ีอยู่อำศัย 2545 1 สมำคมสินเช่ือท่ีอยู่อำศัย

1238 รู้ทันเล่ห์คดีกำรเงิน ณรงค์ นิติจันทร์. 2545 1 กำรเงินธนำคำร

1239 ลงทุนหุ้นเงำพันเท่ำแค่เอ้ือม เฟยหง. 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1240 ลุยธุรกิจ. เดอะซีรีส์ 3, กู้เงินให้ได้ - 2545 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

1241 ลุยธุรกิจ. เดอะซีรีส์ 4, ถนนสำยเจ้ำของธุรกิจมืออำชีพ                      - 2545 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

1242 ลุยธุรกิจ. เดอะซีรีส์ 8, กรณีศึกษำกำรวิเครำะห์และตัดสินใจลงทุนโครงกำร - 2545 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

1243 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) และกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีในประเทศไทย ปกรณ์ วิชยำนนท์ 2545 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศฯ

1244 หนังสือช้ีชวนเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ - 2545 1 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

1245 หลักกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2545 14 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1246 หลักกำรตลำด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปำล. 2545 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพนธ์กรำฟฟิค

1247 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2545 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1248 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2545 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1249 40 ปี ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง : 18 ตุลำคม 2504-18 ตุลำคม 2544 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง. 2544 1 -

1250 Money talks พูดจำภำษำเงิน : Dictionary of finance & business    วัลลภ คล่องพิทยำพงษ์ 2544 2 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

1251 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำยตำมมำตรำ 3 เตรส สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2544 3 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

1252 กว่ำจะได้เป็นมืออำชีพลูกจ้ำงนำยธนำคำร อุทัย อัครพัฒนำกูล.                                                                            2544 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1253 กำรงบประมำณ : หลักทฤษฎีและแนววิเครำะห์เชิงปฏิบัติ                  นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.                                                                     2544 1 สุขภำพใจ

1254 กำรเงิน กำรบัญชีและงบประมำณสำธำรณสุข : ทฤษฎีและปฏิบัติ ปิยธิดำ ตรีเดช.                                                                                  2544 2 มหำวิทยำลัยมหิดล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  58

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1255 กำรจัดกำรกำรเงิน บริกแฮม, ยูจีนเอฟ.                                                                             2544 5 บุ๊คเน็ท

1256 กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน ชนะใจ เดชวิทยำพร 2544 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1257 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน พรรณรำย แสงวิเชียร 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1258 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน. FN 3633 พรรณรำย แสงวิเชียร 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1259 กำรบริหำรธนำคำรพำณิชย์ พรนพ พุกกะพันธ์ุ 2544 1 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักท์

1260 กำรวำงแผนก ำไร ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2544 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1261 โครงกำรสัมมนำเร่ืองวิสัยทัศน์กัมพูชำ สปป.ลำว เวียดนำมและกำรปรับตัวของ... กำรสัมมนำเร่ือง "วิสัยทัศน์กัมพูชำ... 2544 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1262 งบกระแสเงินสดและกำรบัญชีส ำหรับเงินสด กชกร เฉลิมกำญจนำ 2544 4 ธรรมนิติ

1263 เงินตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน จรินทร์ เทศวำนิช.                                                                               2544 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1264 ชีวิตต้องกู้. ตอนดอกเบ้ียดอกหอย เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2544 2 พอดี

1265 ตลำดกำรเงินและ สถำบันกำรเงิน สุชำดำ กิระกุล 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1266 ถลกสูทพ่อมดกำรเงิน จิตติศักด์ิ นันทพำนิช.                                                                          2544 2 ดีไว เฮำส์

1267 แนวทำงกำรแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบำลชวน 2 พฤศจิกำยน 2540  กระทรวงกำรคลัง.                                                                               2544 9 -

1268 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี : บทเรียนและประสบกำรณ์จำกวิกฤติเศรษฐกิจไทย - 2544 3 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1269 พ่อรวยสอนลูก คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที 2544 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1270 พ่อรวยสอนลูก. #3 : สอนลูกให้รวย คิโยซำกิ, โรเบิร์ต ที. 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1271 ภำษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่ำย : หักอย่ำงไรให้ถูกต้องและครบถ้วน                        สุเทพ พงษ์พิทักษ์.                                                                             2544 2 ส ำนักงำนวิชิตำทนำยควำมบัญชีและฯ

1272 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร.                                                                    2544 2 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1273 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2544 กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร.                                                                    2544 3 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1274 มำตรฐำนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน 7 Hurdles กับกำรจัดท ำงบ…(พิมพ์คร้ังท่ี 4) ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ.                                                                      2544 2 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

1275 มำตรฐำนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน 7 Hurdles กับกำรจัดท ำงบ…(พิมพ์คร้ังท่ี 7) ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ 2544 3 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

1276 มีลูกก่ีคนก็รวยได้ถ้ำใช้เงินเป็น สุวภำ เจริญย่ิง 2544 2 อมรินทร์ HOW-TO
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  59

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1277 รำยงำนกำรศึกษำวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) เร่ืองระบบกำรตรวจสอบกำรทุจริตใน… วีระพงษ์ บุญโญภำส 2544 2 -

1278 รำยงำนคณะกรรมกำรและงบดุล ธนำคำรกสิกรไทย 2544 1 ธนำคำรกสิกรไทย

1279 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำกำรจัดท ำ Targeting map ส ำหรับกำร...          มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2544 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1280 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์.                                                                                 2544 7 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1281 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร วเรศ อุปปำติก.                                                                                   2544 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1282 หลักกำรตลำด พัฒนำ ศิริโชติบัณฑิต. 2544 1 แม็ค

1283 หลักกำรลงทุน เพชรี ขุมทรัพย์ 2544 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1284 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค เบอร์เค็ท, แลร่ี. 2544 1 ฟอร์เพซ

1285 อนุพันธ์ทำงกำรเงิน พิพัฒน์ พิทยำอัจฉริยกุล 2544 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1286 อยำกอ้วน สุวิชำ ม่ิงขวัญ 2544 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1287 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

1288 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. FN 1603 เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1289 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. FN 1603 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1290 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2544 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1291 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2544 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1292 173 ปัญหำประกันชีวิต อ ำนวย สุภเวชย์ 2543 1 สมำคมประกันชีวิตไทย

1293 กรณีศึกษำ : กำรต่อสู้เพ่ืออยู่รอดของ SMEs และประชำชน                    - 2543 2 ศูนย์ให้ค ำปรึกษำทำงกำรเงินฯ        

1294 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี.                                                                            2543 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1295 กำรเงินธุรกิจ - 2543 1 -

1296 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร.                                                                           2543 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1297 กำรจัดกำรสินเช่ือ ดำรณี พุทธวิบูลย์ 2543 2 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์

1298 กำรจัดท ำ อนุมัติ และบริหำรงบประมำณแผ่นดิน (ทฤษฎีและปฏิบัติ) ณรงค์ สัจพันโรจน์ 2543 2 บพิธกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1299 กำรปฏิรูประบบกำรเงินในประเทศไทย ปกรณ์ วิชยำนนท์.                                                                              2543 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศฯ

1300 ค ำศัพท์กำรธนำคำร สุจิตรำ เจษฎำวัลย์.                                                                              2543 3 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1301 คุณรู้จัก Creative accounting และคุณภำพก ำไรแล้วหรือยัง? วรศักด์ิ ทุมมำนนท์.                                                                             2543 1 ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส

1302 งบกระแสเงินสด สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2543 1 ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ

1303 จอร์จ โซรอส : ช ำแหละทุนนิยมโลก โซรอส, จอร์จ.                                                                                   2543 1 มติชน

1304 ประกันภัยเพ่ือควำมม่ันคง สุธรรม พงศ์ส ำรำญ 2543 1 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

1305 ปรับโครงสร้ำงหน้ีสไตล์โมรำ-ธำรินทร์ - 2543 1 ชมรม "นักเศรษฐศำสตร์รุ่นใหม่"

1306 ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดหน้ีเสียในกำรเบิกเงินเกินบัญชี พิทยำ วัฒนะ. 2543 1 -

1307 ปำกท้องชำวบ้ำน : รวมข้อเขียนและบทวิเครำะห์เชิงลึกด้ำน วีระ ธีรภัทร 2543 1 -

1308 ฝ่ำมรสุม...หน้ีบัตรหน้ีบ้ำน สุรชัย ก ำพลำนนท์วัฒน์.                                                                      2543 2 สยำมสเตช่ันเนอร่ี ซัพพลำยส์

1309 พจนำนุกรมศัพท์เศรษฐกิจและกำรเงิน - 2543 1 กำรเงินธนำคำร

1310 พิชิตปัญหำหน้ีสิน สุวรรณ วลัยเสถียร 2543 2 นิติธรรม

1311 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2543 กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร 2543 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1312 มำรู้จักกองทุนรวมกันเถอะ - 2543 1 ไซเบอร์พร้ินท์

1313 รวมศัพท์เศรษฐกิจกำรค้ำ-กำรเงินระหว่ำงประเทศ ศิริพร สัจจำนันท์ 2543 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1314 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินประจ ำปี 2543… - 2543 1 ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฯ

1315 รำยงำนผลกำรศึกษำเร่ืองภำวะปัญหำสภำพคล่อง SMEs ในภำคตะวันออก... ธนำคำรแห่งประเทศไทย. ส ำนักงำนฯ 2543 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนฯ

1316 รำยละเอียดประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2543 : ค่ำครุภัณฑ์… ธนำคำรแห่งประเทศไทย.                                                                     2543 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1317 เล่ำเร่ืองเงินปนเร่ืองหุ้น เอิร์ดแมน, พอล.                                                                                2543 1 -

1318 วิกฤติกำรณ์กำรเงินและเศรษฐกิจกำรเงินไทย รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ.                                                                           2543 1 คบไฟ

1319 วิเครำะห์นำยทุนธนำคำรพำณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516 พรรณี บัวเล็ก.                                                                                   2543 3 ศยำม

1320 วิธีกำรจัดท ำงบกระแสเงินสด พร้อมตัวอย่ำง กัลยำณี กิตติจิตต์ 2543 1 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1321 เศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร แสงจันทร์ ศรีประเสริฐ.                                                                        2543 3 พิทักษ์อักษร

1322 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

1323 หำเงินใช้เงิน : กลยุทธ์กำรเล่นกับเงินอย่ำงผู้ชนะ  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ.                                                                    2543 1 ซัคเซสมีเดีย

1324 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช          2543 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1325 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1326 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. FN 1603 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1327 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. FN 1603 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล.                                                                            2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1328 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรทำงกำรเงิน. FN 3633 พรรณรำย แสงวิเชียร 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1329 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2543 2 โรงพิมพ์อักษรไทย

1330 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2543 2 โรงพิมพ์อักษรไทย

1331 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2543 2 โรงพิมพ์อักษรไทย

1332 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 4 รำยละเอียดประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. ส ำนักงบประมำณ.2543 2 บพิธกำรพิมพ์

1333 ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ : กะเทำะเปลือกเลือกเจำะแก่นในของ...             ไสว บุญมำ.                                                                                       2543 1 เคล็ดไทย

1334 108 ถำม-ตอบ กับหมอภำษี  #2 คัมภีร์ภำษีทำงธุรกิจ อมรศักด์ิ พงศ์พศุตม์. 2542 1 ส ำนักงำน กพ.

1335 20 ปี กรมกำรประกันภัย : 24 มีนำคม 2542 กรมกำรประกันภัย 2542 4 โรงพิมพ์อักษรไทย

1336 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2542 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1337 กำรเงินธุรกิจ นภำพร นิลำภรณ์กุล 2542 2 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

1338 กำรเงินธุรกิจ อัมพร เท่ียงตระกูล 2542 2 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1339 กำรบริหำรกำรเงิน เล่ม 1 สุมำลี จิวะมิตร 2542 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1340 กำรบริหำรกำรเงิน. เล่ม 2 สุมำลี จิวะมิตร. 2542 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1341 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ พรพรรณ เอกเผ่ำพันธ์ุ 2542 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1342 กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของนักศึกษำสถำบันรำชภัฏธนบุรี                      - 2542 1 สถำบันรำชภัฏธนบุรี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1343 คุยเฟ่ืองเร่ืองพันธบัตร วิจักษณ์ ศิริแสร์. 2542 1 ไอโอนิคอินเตอร์เทรดรีซอสเซส

1344 เงินยูโร : กำรปรับใช้และผลกระทบ สุทธิพันธ์ จิรำธิวัฒน์.                                                                           2542 1 ศูนย์ยุโรปศึกษำ

1345 จุดตำยเศรษฐกิจ                                   จิตติศักด์ิ นันทพำนิช          2542 1 ประพันธ์สำสน์

1346 ปรส. : สมรู้ร่วมคิดฝร่ังกระทืบคนไทย - 2542 1 กองบรรณำธิกำรผู้จัดกำร

1347 เปลือย "ธำรินทร์" พำยัพ วนำสุวรรณ 2542 10 กองบรรณำธิกำรผู้จัดกำร

1348 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 2542 กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร.                                                                    2542 3 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1349 มำรู้จักควำมดันเลือดสูงกันเถอะ สันต์ หัตถีรัตน์ 2542 1 ไซเบอร์พร้ินท์

1350 ระบบกำรช ำระเงินในประเทศไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย 2542 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1351 ระบบสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเป็นกำรท่ัวไป กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 2542 4 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร

1352 รำยงำน ศปร. ฉบับสมบูรณ์ : รำยงำนผลกำรวิเครำะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริง...            - 2542 1 เจได

1353 โรงรับจ ำน ำ อรสรวง บุตรนำค.                                                                               2542 1 เลิฟแอนด์ลิพเพรส

1354 ลูกหน้ีพิชิตแบงก์ เสรี สุวรรณภำนนท์ 2542 1 พิมพ์อักษร

1355 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ 2542 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1356 สรุปภำวะกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในประเทศไทยปี 2541   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ 2542 1 -

1357 หลักกำรบริหำรกำรเงิน                             เพชรี ขุมทรัพย์.                                                                                 2542 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1358 หลักกำรประกันชีวิต สุธรรม พงศ์ส ำรำญ 2542 1 โอเดียนสโตร์

1359 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงินและกำรลงทุน. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1360 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1361 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1362 108 ถำม-ตอบ กับหมอภำษี อมรศักด์ิ วงศ์พัฒนำสิน. 2541 1 ส ำนักงำน กพ.

1363 19 ปี กรมกำรประกันภัย : 24 มีนำคม 2541 กรมกำรประกันภัย 2541 1 โรงพิมพ์อักษรไทย

1364 2540 ปีแห่งควำมป่ันป่วน : ตลำดกำรเงินไทย - 2541 1 บริษัทศูนย์วิจัย ไทยพำณิชย์ จ ำกัด
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1365 กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดสรรและกำรกระจำย               เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม   2541 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1366 กำรเงินธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2541 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1367 กำรเงินธุรกิจ                                    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย         2541 10 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1368 กำรเงินและกำรธนำคำร นำรฏิยำ ยนเป่ียม.                                                                               2541 1 ทิพยวิสุทธ์ิ

1369 กำรโจมตีค่ำเงินบำท จำรุวรรณ เกียรติส่งเสริม. 2541 1 -

1370 กำรบริหำรกำรเงิน (เล่ม 1)                         สุมำลี จิวะมิตร                2541 10 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1371 กำรบริหำรกำรเงิน (เล่ม 2)                        สุมำลี จิวะมิตร                2541 14 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1372 กำรพยำกรณ์อันดับเครดิตของหุ้นกู้โดยใช้เทคนิคนิวรอนเนทเวอร์ค อัญญำ ขันธวิทย์ 2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1373 กำรวิเครำะห์กำรลงทุนในตรำสำรหน้ี อัญญำ ขันธวิทย์.                                                                                2541 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1374 ค ำวินิจฉัยภำษีมูลค่ำเพ่ิมของกรมสรรพำกร : ข้อ 1901-2351 อำภรณ์ นำรถดิลก. 2541 1 ชวนพิมพ์

1375 คู่มือผู้สอนกำรวิเครำะห์กำรลงทุนในตรำสำรหน้ี อัญญำ ขันธวิทย์ 2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1376 เคร่ืองมือทำงกำรเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบำยเศรษฐกิจ ปกรณ์ วิชยำนนท์ 2541 3 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำฯ

1377 โครงกำรวิจัยเร่ืองผลกระทบเงินเฟ้อท่ีมีต่อภำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ไว จำมรมำน 2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1378 จอร์จ โซรอส : ช ำแหละทุนนิยมโลก โซรอส, จอร์จ.                                                                                   2541 1 มติชน

1379 เจำะวิกฤตสถำบันกำรเงินไทย ชัยชำญ วิบุลศิลป์ 2541 3 เอรำวัณ

1380 ธนำคำรไทยล่มสลำย วิรัตน์ แสงทองค ำ 2541 1 พี. เพรส

1381 แบบฝึกปฏิบัติวิชำกำรเงินธุรกิจ. 3531101 3(3-0) วรำนี เวสสุนทรเทพ. 2541 2 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1382 ประมวลข้อก ำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับสมำชิก, กำรซ้ือขำย - 2541 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1383 ประมวลสถิติกำรคลังเทศบำลและเมืองพัทยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2536-2540 กระทรวงมหำดไทย 2541 1 กรมกำรปกครอง

1384 ประวัติศำสตร์ธนำคำรไทย ส ำรำญ รอดเพรช 2541 2 สมำพันธ์

1385 เปิดบันทึกลับ เริงชัย มะระกำนนท์ อดีตผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย - 2541 1 กำรเงินธนำคำร

1386 พจนำนุกรมศัพท์เศรษฐกิจ : ธุรกิจกำรเงินและธนำคำร วิทยำกร เชียงกูล 2541 1 มติชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1387 ย่อสำระส ำคัญกฎหมำยเก่ียวกับสถำบันทำงกำรคลังของรัฐ ภูมิ โชคเหมำะ. 2541 1 วิญญูชน

1388 ยุโรป 1999 "ยูโร"เงินสกุลใหม่ - 2541 1 ศรีสยำมกำรพิมพ์

1389 รวมศัพท์เศรษฐกิจกำรค้ำ-กำรเงินระหว่ำงประเทศ      ศิริพร สัจจำนันท์             2541 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1390 รำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนรำยสหกรณ์ประจ ำปี ... ของสหกรณ์      - 2541 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1391 รำยงำนเศรษฐกิจและกำรเงิน... ธนำคำรแห่งประเทศไทย.                                                                     2541 2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1392 วิกฤติกำรณ์กำรเงินและเศรษฐกิจกำรเงินไทย รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ.                                                                           2541 2 คบไฟ

1393 สำรพันวิธีประหยัดเงินประหยัดใช้ออม - 2541 1 ต้นธรรม

1394 หลักกำรตลำด สุวิทย์ เปียผ่อง. 2541 1 -

1395 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2541 20 พิมพ์ลดำ คอมพ้ิวกรำฟฟิค กำรพิมพ์

1396 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-8               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1397 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1398 กรมกำรประกันภัย ครบรอบ 18 ปี : 24 มีนำคม 2540 กระทรวงพำณิชย์. กรมกำรประกันภัย. 2540 3 -

1399 กระบวนวิธีปฏิบัติบัญชีต่ำงประเทศเก่ียวกับกำรปริวรรตเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2540 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1400 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี.                                                                            2540 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1401 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตินโยบำยไทยช่วยไทย ลิขิต ธีรเวคิน 2540 1 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

1402 กำรลงทุน                                         จิรัตน์ สังข์แก้ว              2540 12 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1403 กำรวำงแผนและควบคุมก ำไร กวี วงศ์พุฒ. 2540 1 เอเชียแปซิฟิค พร้ินต้ิง

1404 กำรเสียภำษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมำคม กรมสรรพำกร      2540 1 กรมสรรพำกร      

1405 ข้ำคือเงินตรำ สเลเตอร์, โรเบิรต์ 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1406 งบกำรเงิน : หัวใจกำรบริหำรกำรเงินทำงธุรกิจ พร้อมพรรณ ลกำรโอฬำร 2540 3 นำนมีบุ๊คส์

1407 เงินตรำไทย-จีน โบรำณและปัจจุบัน มังกร พุทธิวุฒิกูล 2540 3 โรงพิมพ์ บ. พับลิคบิสเนสพร้ินท์

1408 จอร์จ โซรอส นักบุญคนบำป รำชำตลำดเงิน ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ 2540 1 มติชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1409 เจรจำแก้ไขหน้ี สิริวุทธ์ิ เสียมภักด์ิ 2540 3 -

1410 ตรำสำรอนุพันธ์. ตอนท่ี III, Forex dealing accounting procedures เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2540 3 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1411 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์จุลภำค สมพงษ์ อรพินท์ 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1412 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์มหภำค อนุสรณ์ สรพรหม. 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1413 บทบำทของสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศกับควำมม่ันคงของเศรษฐกิจไทย ปกรณ์ มำลำกุล ณ อยุธยำ 2540 1 โรงพิมพ์กรมแผนท่ีทหำร

1414 พิจำรณำศึกษำเก่ียวกับเร่ืองมำตรกำรและแนวทำงในกำรบริหำรเงินออมและ... - 2540 1 กองกรรมำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรฯ

1415 ระบบกำรควบคุมภำยในของธนำคำร & สถำบันกำรเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์. 2540 1 พอดี

1416 ระบบงบประมำณสองปี : ทำงเลือกในกำรปฏิรูปกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐ ณรงค์ สัจพันโรจน์ 2540 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

1417 รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรคลัง กำรธนำคำรและสถำบันกำรเงินวุฒิสภำ… - 2540 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

1418 รู้เฟ่ืองเร่ืองศัพท์กำรบริหำรธุรกิจ 9 in 1 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2540 14 วิสิทธ์ิพัฒนำ

1419 สถำบันกำรเงิน สุนันทำ อยู่บ ำรุง 2540 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1420 สถำบันกำรเงิน. รหัส 3205-2003 สุริยะ เจียมประชำนรำกร. 2540 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1421 สัญญำธุรกิจเพ่ือภำษีอำกร วิทยำ เนติวิวัฒน์. 2540 1 วิญญูชน

1422 หลักกำรลงทุน เพชรี ขุมทรัพย์ 2540 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1423 อัตรำผลตอบแทนของกำรลงทุนทำงกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ วิทยำ ศิริพันธ์วัฒนำ. 2540 1 -

1424 อำกรแสตมป์ รุ่งโรจน์ ร่ืนเริงวงศ์. 2540 1 พิมพ์อักษร

1425 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรจัดกำรกำรเงินและกำรลงทุน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1426 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1427 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ ธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1428 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรคลังและงบประมำณ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1429 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1430 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1431 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1432 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 8-15   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1433 เอกสำรประกอบกำรสอนหลักกำรตลำด ช่ืนอำรมณ์ ภำระพฤติ. 2540 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1434 120 ปี กระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2418-2538 กระทรวงกำรคลัง. 2539 1 อมรินพร้ินต้ิง

1435 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรเงินบุคคล สุขใจ น้ ำผุด                   2539 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1436 กลยุทธ์เผชิญหน้ำควำมเส่ียงจำกหุ้น บำสโซ, โทมัสเอฟ         2539 1 ผู้จัดกำร

1437 กำรงบประมำณ                                       เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ       2539 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1438 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี.                                                                            2539 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1439 กำรเงินส่วนบุคคล                                 สุพพตำ ปิยะเกศิน              2539 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1440 กำรบริหำรกำรเงิน เล่ม 1 สุมำลี จิวะมิตร 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1441 กำรวำงแผนและควบคุมทำงกำรเงิน ปนัดดำ อินทร์พรหม         2539 3  ธรรมนิติ

1442 ข้อสนเทศบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ 2539 เล่ม 1-4 บริษัท บริกำรข้อมูลผู้จัดกำร จ ำกัด           2539 2539 4 โรงพิมพ์ตะวันออก

1443 ครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์... - 2539 1 -

1444 งบประมำณทหำรไทย 2525-2534 : วิสัยทัศน์และควำมคิดเชิงนโยบำย         ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์.                                                                          2539 6 คบไฟ

1445 ตรำสำรอนุพันธ์เคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงทำงกำรเงิน. ตอนท่ี I, Foreign… เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2539 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1446 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1447 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1448 ประวัติธนำคำรไทย - 2539 1 ธนำคำรไทยพำณิชย์

1449 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีธุรกิจเฉพำะฉบับประยุกต์ ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 2539 1 วิญญูชน

1450 มิติมืดเหนือเกมหุ้น มำเชียล, จี. ยีน 2539 3 แมคกรอ-ฮิล

1451 วิเครำะห์เจำะลึก อัตรำส่วนทำงกำรเงิน วอลช์, เชียรำน 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1452 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร        วเรศ อุปปำติก    2539 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1453 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ทับทิม วงศ์ประยูร. 2539 1 อักษรสยำมกำรพิมพ์

1454 สมุดปกสีน้ ำเงิน : กำรเงินกำรคลังเพ่ือสังคมมิติใหม่ในกำรพัฒนำชำติ                           - 2539 1 ก.พลพิมพ์

1455 สิทธิประโยชน์ของประชำชน - 2539 1 กรมกำรประกันภัย

1456 หน่ึงทศวรรษ กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 2528-2538 - 2539 4 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1457 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2539 4 ไทยวัฒนำพำนิช

1458 หลักกำรตลำด สุวิช แย้มเผ่ือน. 2539 1 ไนน์ (1984)

1459 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2539 1 -

1460 หลักกำรลงทุน                                                         เพชรี ขุมทรัพย์           2539 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1461 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรคลังและงบประมำณ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1462 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-8    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

1463 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

1464 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงินและกำรลงทุน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1465 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงินและกำรลงทุน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1466 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 1-7 (พิมพ์คร้ังท่ี 18) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1467 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 1-7 (พิมพ์คร้ังท่ี 19)    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1468 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1469 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรสินเช่ือ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1470 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรสินเช่ือ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1471 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1472 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1473 120 ปี กำรตรวจเงินแผ่นดินไทย 80 ปี ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน - 2538 1 ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน

1474 กฎหมำยเก่ียวกับกำรลงทุน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล. 2538 1 นิติธรรม



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  68

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1475 กำรเงินจำกยำกเป็นง่ำย                             กิตติยำ โตธนะเกษม              2538 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1476 กำรเงินธุรกิจ ปนัดดำ อินทร์พรหม 2538 5 -

1477 กำรเงินและกำรธนำคำร นำรฏิยำ ยนเป่ียม         2538 5 หจก.พี.เอ็นกำรพิมพ์

1478 กำรเงินและกำรธนำคำร             สุรักษ์ บุนนำค            2538 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1479 กำรจัดกำรเงินสด ซำตอริส, วิลเล่ียม แอล 2538 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1480 กำรบริหำรกำรเงิน มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2538 1 -

1481 กำรประมำณต้นทุน มณเฑียร ประจวบดี 2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1482 กำรวำงแผนก ำไร                ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ       2538 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1483 กำรวิเครำะห์และตัดสินใจเพ่ือกำรลงทุน ชุมพล ศฤงคำรศิริ          2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1484 กำรหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย ปกรณ์ ทิวขุนทอง 2538 1 ดีไลท์

1485 ควำมรู้เก่ียวกับหลักทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน จิรัตน์ สังข์แก้ว. 2538 1 สมำคมบริษัทหลักทรัพย์

1486 ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรทำงบัญชีกับควำมเส่ียงท่ีเป็น จิรวัฒน์ หทัยรัตน์       2538 1 -

1487 เคร่ืองมือทำงกำรเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบำยเศรษฐกิจ ปกรณ์ วิชยำนนท์ 2538 1 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ

1488 เคล็ดลับกำรจัดกำรกำรเงินส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก    - 2538 9 นำนมีบุ๊คส์

1489 โครงสร้ำงและสถำบันกำรเงินในตลำดทุน จิรัตน์ สังข์แก้ว. 2538 1 สมำคมบริษัทหลักทรัพย์

1490 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน              ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ   2538 5 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1491 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1492 ผลกระทบของนโยบำยกำรเงินต่อดุลกำรช ำระเงิน สุภำณี หำญพัฒนะนุสรณ์ 2538 1 -

1493 มำรู้จัก...กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน                 สิงหะ  นิกรณ์พันธ์           2538 1 พิมพ์ดี

1494 รำยงำนเศรษฐกิจและกำรเงิน... ธนำคำรแห่งประเทศไทย.                                                                     2538 2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1495 วิธีกำรค ำนวณภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย : ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมบุญ แก้วเขียว. 2538 1 วิญญูชน

1496 วิธีอ่ำนงบกำรเงิน ส ำหรับผู้ท่ีไม่ได้จบบัญชีมำก่อน กิลล์,เจมส์โอ             2538 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1497 ศัพท์กำรเงินกำรธนำคำร ตลำดทุนตลำดหุ้น       เพียรพรรณ ก ำเนิดศิริ      2538 1 -

1498 หลักกกำรลงทุน พิพัฒน์ พิทยำอัจฉริยกุล 2538 1 พี.เอ็น. กำรพิมพ์

1499 หลักกำรตลำด วิมล จิโรจพันธ์ุ. 2538 1 โอเดียนสโตร์

1500 หลักกำรตลำด ประไพศรี อินทรองพล. 2538 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1501 หลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2538 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1502 หลักกำรลงทุน นำรฎิยำ ยนเปล่ียม 2538 1 พี.เอ็น.กำรพิมพ์

1503 หลักกำรลงทุน                                                   เพชรี ขุมทรัพย์           2538 10 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1504 อนุพันธ์ทำงกำรเงิน = Financial derivatives             พิพัฒน์ พิทยำอัจฉริยกุล 2538 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1505 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1506 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1507 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1508 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบสำรสน...หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1509 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1510 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1511 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-7   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1512 กฎหมำยล้มละลำย (ฉบับสมบรูณ์)                                                    วิชำ มหำคุณ   2537 1 นิติบรรณำกำร

1513 กระเทำะโลกำนุวัตรยุคกำรเงินไร้พรมแดน เพียรพรรณ ก ำเนิดศิริ      2537 1 กำรเงินธนำคำร

1514 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรเงินบุคคล สุขใจ น้ ำผุด              2537 9 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1515 กะเทำะโลกำนุวัตรยุคกำรเงินไร้พรมแดน เพียรพรรณ ก ำเนิดศิริ 2537 1 กำรเงินธนำคำร

1516 กะเทำะโลกำนุวัตรยุคกำรเงินไร้พรมแดน     โอเบรน, ริชำรด์          2537 2 -

1517 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1518 กำรเงินและกำรธนำคำรในประเทศญ่ีปุ่น สมพงษ์ อรพินท์           2537 4 มูลนิธิโครงกำรต ำรำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1519 กำรเงินและกำรธนำคำรระหว่ำงประเทศ บุญชู คุ้มพวงเพชร. 2537 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1520 กำรจัดกำรสินเช่ือ ดำรณี พุทธวิบูลย์              2537 5 อำทรกำรพิมพ์

1521 กำรจัดท ำอนุมัติและบริหำรงบประมำณแผ่นดิน(ทฤษฎีและปฏิบัติ) ณรงค์ สัจพันโรจน์ 2537 1 บพิธกำรพิมพ์

1522 กำรท ำงบประมำณใน 1 สัปดำห์ ซีเครตต์, มัลคอล์ม 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1523 กำรบัญชีและภำษีอำกรผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำและเปล่ียนเงิน... สมเดช โรจน์คุรีเสถียร          2537 1 ธรรมนิติ

1524 กำรประกันภัย  มุกดำ โควหกุล       2537 3  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1525 กำรวิเครำะห์กำรเงิน (ฉบับปรับปรุงและแก้ไขแล้ว)            พรรณรำย แสงวิเชียร        2537 11  มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1526 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน นภำพร ณ เชียงใหม่.                                                                          2537 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

1527 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน          ธงชัย สันติวงษ์           2537 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1528 คู่มือกำรท ำธุรกิจ-กำรลงทุนในเวียดนำม สุภลักษณ์ กำญจนขุนดี 2537 1 ผู้จัดกำร

1529 คู่มือกำรวำงแผนกำรเงิน - 2537 5 สมำคมฯ

1530 เช็คเด็ง-เช็คเด้ง        ณรงค์ นิติจันทร์ 2537 1 ผู้จัดกำร

1531 เช็คภำคปฏิบัติ. ตอนวิธีขอข้ึนเงินตำมเช็ค เจริญ เจษฎำวัลย์ 2537 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1532 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี.. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1533 รวมหลักและทฤษฎีและกรณีศึกษำ ปนัดดำ อินทร์พรหม        2537 2 ธรรมนิติ

1534 เล่น “เงิน” ให้รวยอย่ำงเหนือช้ัน        จรัสพล ธนพันธกุล          2537 1 สุขภำพใจ

1535 วิธีขำยลดต๋ัวเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์ 2537 1 พอดี

1536 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร        ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ   2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1537 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร        วเรศ อุปปำติก    2537 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1538 เศรษฐศำสตร์ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด - 2537 1 ผู้จัดกำร

1539 เสียภำษีอย่ำงไรให้ประหยัด สุวรรณ วลัยเสถียร. 2537 1 นิติธรรม

1540 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2537 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1541 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2537 4 วังอักษร

1542 หลักกำรตลำด สุวสำ ชัยสุรัตน์. 2537 2 ภูมิบัณฑิต

1543 หลักกำรลงทุน                                                         เพชรี ขุมทรัพย์           2537 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1544 หุ้นไทยใครว่ำเล่นยำก - 2537 3 เหรียญบำท

1545 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 1-7        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1546 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1547 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบสำรสน...หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1548 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1549 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1550 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรประกันภัย หน่วยท่ี 9-15      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1551 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำเร่ืองกำรบริหำรกำรเงินในยุคโลกำ โรงแรมแอมบำส...         - 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1552 กลยุทธ์ทำงกำรเงินส ำหรับผู้บริหำร ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล 2536 13 -

1553 กำรเงินธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2536 1 ธรรมนิติ

1554 กำรเงินธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์ 2536 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1555 กำรเงินธุรกิจ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล           2536 14 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1556 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร                                  2536 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1557 กำรเงินธุรกิจพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี - 2536 1 -

1558 กำรเงินส่วนบุคค พรมิมล ตันประวัติ 2536 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1559 กำรบริหำรกำรเงิน : รวมหลักและทฤษฎีและกรณีศึกษำ ธนิดำ จิตร์น้อมรัตน์ 2536 6 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

1560 กำรบริหำรกำรเงินธุรกิจ เกรียงศักด์ิ ขันธนภำ           2536 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1561 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน : ทฤษฎีและหลักปฎิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยตอบแทน ธงชัย สันติวงษ์ 2536 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1562 กำรบัญชีธนำคำร   เรณู กฤษณะสังข์         2536 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1563 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ วันทนีย์ ภูมิภัทรำคม 2536 8  วัฒน์พงศ์กำรพิมพ์

1564 ค ำอธิบำยกฎหมำยลักษณะประกันภัย : ศึกษำแบบเรียบมำตรำ      สรพล สุขทรรศนีย์          2536 2 เทียนพัฒนำ

1565 จีนขุมทองของนักลงทุน                ล่ีเซิง, ต้วน             2536 4 ชมสมัย

1566 เจ้ำสัวพันธ์ุมังกร                                                        สุขสันต์ วิเวกเมธำกร    2536 3 ชมสมัย

1567 เจำะลึกปัญหำภำษีมูลค่ำเพ่ิม สำธิต รังค์สิริ 2536 2 ธรรมนิติ

1568 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน             ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ  2536 6 ธรรมนิติ

1569 เทคนิคกำรบริหำรเครคิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ   เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฎ์      2536 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1570 เทคนิคกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน  เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฎ์      2536 10 ธรรมนิติ

1571 ธนบัตรสยำม : รูปแบบ ลักษณะธนบัตรไทยต้ังแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน                          วิญญู บุญยงค์ 2536 2 ธรรมนิติ

1572 นักลงทุนผู้ชำญฉลำด วิกรม เกษมวุฒิ                         2536 2 ต้นอ้อ

1573 แบบทดสอบกำรภำษีอำกร เกษม มโนสันต์.                                                                                  2536 1 เบียฟ้ำ

1574 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบูรณ์ 2536 - 2536 1 พัฒนำวิชำกำร (2535)

1575 มำรู้จัก...กำรบริกำรควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน                     สิงหะ  นิกรณ์พันธ์           2536 2 ธรรมนิติ

1576 รวยคนเดียว                        วีระ ธีรภัทร              2536 1 ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีชอสเซส

1577 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2535    ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน        2536 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1578 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์.                                                                                 2536 18 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1579 วิเทศธนกิจไทย เจริญ เจษฎำวัลย์ 2536 13 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1580 วิวัฒนำกำรของระบบธนำคำรพำณิชย์ไทย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 2536 6 พอดี

1581 ศิลปกำรเร่งรัดและติดตำมหน้ีสิน ประพันธ์ ทรัพย์แสง 2536 1 -

1582 สมหมำย ฮุนตระกูล - 2536 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1583 สรุปวิชำกฎหมำยประกันภัย            วินัย ตูวิเชียร, ร.อ.ท.         2536 2 ธรรมนิติ

1584 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2536 11 ไทยวัฒนำพำนิช



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  73

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1585 หลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2536 11 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1586 หลักสูตรตรำสำรทุนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด - 2536 1 สถำบัน

1587 กำรงบประมำณ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 2535 3  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1588 กำรเงินธุรกิจ จันทร์เพ็ญ จำปะเกษตร์ 2535 14 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1589 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร.                                                                           2535 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1590 กำรเงินบริษัท พรรณรำย แสงวิเชียร       2535 12 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1591 กำรเงินและกำรธนำคำร   สุรักษ์ บุนนำค            2535 2 -

1592 กำรบริหำรกำรเงิน : รวมหลักและทฤษฎีและกรณีศึกษำ ธนิดำ จิตร์น้อมรัตน์.                                                                            2535 3 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

1593 กำรบริหำรธุรกิจหมู่บ้ำน จ ำนงค์ สมประสงค์         2535 5 ไทยวัฒนำพำนิช

1594 กำรปฎิวัติทำงด้ำนรำคำในห้วงสมุทรแปซิฟิก ค.ศ. 1600- ค.ศ. 16500 เงิน… คิมูระ มำซำฮิโร          2535 1  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1595 กำรประกันภัย กรมกำรประกันภัย 2535 2 โรงพิมพ์ดอกเบ้ีย

1596 กำรวำงแผนก ำไร                  ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ       2535 6  ทำนตะวัน

1597 กำรวิเครำะห์หุ้นอย่ำงนักลงทุนมืออำชีพ ปนัดดำ อินทร์พรหม         2535 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1598 คู่มือประกอบกำรเขียนหลักกำรบริหำรกำรเงิน : แบบฝึกหัด,แนวค ำตอบ,กรณีศึกษำ                                เพชรี ขุมทรัพย์           2535 8 ธรรมนิติ

1599 ง เงิน                             นภำพร เรืองสกุล           2535 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1600 เช็คภำคปฏิบัติตอนกำรคืนเช็คของธนำคำร เจริญ เจษฎำวัลย์ 2535 4 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1601 ถำม-ตอบ ปัญหำภำษีมูลค่ำเพ่ิม วิริยะ อนุจำรี 2535 2 อินเตอร์แสตนดำร์ดพร้ินต้ิง

1602 ทำงสู่-นำยธนำคำร เล่ม 2 เจริญ เจษฎำวัลย์          2535 5 พอดี

1603 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม1 จินเหม่ียว 2535 1 พอดี      

1604 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม2 จินเหม่ียว 2535 2 เบ้ียฟ้ำ

1605 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม3 จินเหม่ียว 2535 2 เบ้ียฟ้ำ

1606 เทคนิคกำรเล่มหุ้น : บทเรียนจำกใต้หวัน เล่ม 1 จินเหม่ียว 2535 1 เบ้ียฟ้ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  74

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1607 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1608 เปิดประตูให้เงินไหลมำ ออลนีย์ คลอต 2535 2 -

1609 พระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  ธีระพล อรุณะกสิกร         2535 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1610 ภำษีเงินได้นิติบุคคล : ฉบับประยุกต์ ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 2535 1 วิญญูชน

1611 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ฉบับสมบูรณ์ ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 2535 1 วิญญูชน

1612 รวยด้วยหุ้น                                                           วีระ ธีรภัทร              2535 1 วิญญูชน

1613 รวยด้วยหุ้น. เล่ม 3 วีระ ธีรภัทร 2535 1 ดอกหญ้ำ

1614 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร        วเรศ อุปปำติก    2535 4 ดอกหญ้ำ

1615 สร้ำงเงินล้ำนจำกธุรกิจเล็ก         บรอนสัน, ฮำวเวิร์ด        2535 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1616 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 13 S.M. Circuit Press

1617 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2535 3 -

1618 หลักกำรหำเงินของยิวในทัศนะของญ่ีปุ่น                            เทน, ยำวำด้ำ    2535 2 ธรรมชำติ

1619 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์ หน่วยท่ี 9-15  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1620 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพกำรเงินและกำรธนำคำรหน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1621 40 ธุรกิจท ำเงินในอนำคต  - 2534 2 -

1622 กำรเงินธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์          2534 2 -

1623 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร.                                                                           2534 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1624 กำรเงินธุรกิจเพ่ือกำรตัดสินใจลงทุน  นถพรรณ ธำรีฉัตร          2534 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1625 กำรเงินและกำรธนำคำร จรินทร์ เทศวำนิช.                                                                               2534 6 โอเดียนสโตร์

1626 กำรเงินและกำรธนำคำร  สุรักษ์ บุนนำค           2534 3 โอเดียนสโตร์

1627 กำรบัญชีธนำคำร :  กำรปฎิบัติธนำคำรพำณิชย์ วำรี หะวำนนท์             2534 6 โอเดียนสโตร์

1628 กำรวำงแผนก ำไร                ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ                            2534 3  โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  75

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1629 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน           ธงชัย สันติวงษ์          2534 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1630 กำรสะสมทุนของชำวจีนในมลำยู ค.ศ. 1819-1900   วรุณศิริ วัฒนอำภรณ์ชัย 2534 5 ไทยวัฒนำพำนิช

1631 คู่มือพนักงำนกำรเงิน เจริญ เจษฎำวัลย์          2534 4 สถำบันเอเชีย

1632 โฉมหน้ำธนำคำรโลก เชอร์แมน, แครอล.                                                                             2534 1 คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรฯ

1633 เทคนิคกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน  เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฎ์      2534 1 โรงพิมพ์กรุงเทพฯ

1634 แนวค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำเก่ียวกับคดีภำษีศุลกำกร สุชำติ สุขสุมิตร 2534 1 ธรรมนิติ

1635 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบูรณ์ 2535 - 2534 2 วิญญูชน

1636 พ้อยท์ แอนด์ ฟิคเกอร์ เทคนิคเบ้ืองต้นในกำรซ้ือขำยหุ้น       คณิต เศรษฐนันท์           2534 5 ธรรมนิติ

1637 ลงทุนแบบมืออำชีพ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธ ำรง จ ำกัด 2534 1 ธรรมนิติ

1638 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2534 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1639 ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจกำรเงินและกำรธนำคำร                วิทยำกร เชียงกูล          2534 1 ฟันด์เทค

1640 เศรษศำสตร์ว่ำด้วยกำรประกัน          - 2534 7 เบ้ียฟ้ำ

1641 สินเช่ือในชนบทประเทศไทยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย                                                    - 2534 1 หอรัตนชัยกำรพิมพ์

1642 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2534 15 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1643 หลักกำรตลำด [ปรับปรุงใหม่] พิบูล ทีปะปำล. 2534 7 สถำบันรำชภัฎ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

1644 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรวิจัยทำงกำรเงิน 10-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1645 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรวิจัยทำงกำรเงิน 1-9 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1646 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงินเฉพำะกิจ หน่วยท่ี 1-8             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1647 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงินเฉพำะกิจ หน่วยท่ี 9-15             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1648 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์ หน่วยท่ี 1-8  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1649 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรวิจัยทำงกำรเงิน… มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1650 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำตลำดกำรเงิน สถำบัน และนโยบำยกำรเงิน หน่วยท่ี 1-7        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2534 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  76

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1651 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำตลำดกำรเงิน สถำบัน และนโยบำยกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15       มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  2534 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

1652 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำตลำดกำรเงิน สถำบันและนโยบำยกำรเงิน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1653 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำตลำดกำรเงิน สถำบันและนโยบำยกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1654 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพกำรเงินและกำรธนำคำรหน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1655 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร.                                                                           2533 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1656 กำรเงินธุรกิจ กุสุมำ เวชชบูล                 2533 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1657 กำรเงินธุรกิจ อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยำ       2533 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1658 กำรจัดกำรสินเช่ือ ดำรณี พุทธวิบูลย์         2533 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1659 กำรบริหำรสินทรัพย์ นภพรรณ ธำรีฉัตร           2533 3 -

1660 กำรวำงแผนและกำรควบคุมทำงกำรเงิน ปนัดดำ อินทร์พรหม         2533 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1661 กำรวิเครำะห์โครงกำรลงทุนในกำรเกษตร จีรเกียรติ อภิบุณโยภำส   2533 1 -

1662 เงินกระดำษ - 2533 5 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1663 ทำงสู่-นำยธนำคำร. เล่ม 1 : รวมเร่ืองพนักงำนธนำคำร 5 ต ำแหน่ง   เจริญ เจษฎำวัลย์          2533 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งฯ

1664 เทคนิคกำรวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับผู้บริหำรเพ่ือกำรตัดสินใจ เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฎ์      2533 1 พอดี

1665 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 ธรรมนิติ

1666 ประมวลกฎหมำยค ำส่ังระเบียบว่ำด้วยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ - 2533 2 ธรรมนิติ

1667 เลตเตอร์ ออฟ เครดิต และ เอกสำรประกอบ มำณพ สังขมิตร 2533 4 ธรรมนิติ

1668 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร        วเรศ อุปปำติก    2533 3 บ ำรุงสำส์น

1669 หลักกำรตลำด สุดำดวง เรืองรุจิระ. 2533 16 ประกำยพรึก

1670 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2533 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1671 องค์กำรและหลักกำรจัดกำรธนำคำร                                 พจน์ ปัญญำทิพย์           2533 6 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

1672 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 4 เอดิสัน เพรส โพรดักส์    
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  77

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1673 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัยและกำรประกันชีวิต หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1674 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัยและกำรประกันชีวิต หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1675 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1676 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรประกันภัย หน่วยท่ี 1-8      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1677 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรประกันภัย หน่วยท่ี 9-15      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1678 เอ้ืองฟ้ำ : 52 ปี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์... สมำคมนักศึกษำเก่ำคณะพำณิชยฯ 2533 1 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

1679 กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิตเครดิตฟอง. - 2532 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1680 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร.                                                                           2532 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1681 กำรวำงแผนก ำไร ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ         2532 3 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

1682 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน จินดำ ขันทอง             2532 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1683 เงินเก็บตก เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ 2532 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1684 นโยบำยแก้ปัญหำวิกฤตในธนำคำรพำณิชย์ไทย นภพร เรืองสกุล.                                                                                2532 2 คลังสมอง

1685 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2532 1 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำฯ

1686 โพยก๊วน : กำรส่งเงินกลับประเทศโดยชำวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย สุชำดำ ตันตสุรฤกษ์ 2532 1 -

1687 เลตเตอร์ออฟเครดิตกำรค้ำ ชนินทร์ พิทยำวิวิธ    2532 1 สถำบันเอเซียศึกษำ จุฬำฯ

1688 หลักกำรบริหำรกำรเงิน               เพชรี ขุมทรัพย์           2532 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1689 กำรวิเครำะห์กำรเงิน พรรณรำย แสงวิเชียร.                                                                         2531 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1690 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1691 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1692 ประกันภัยสินค้ำส่งออก มำณพ สังขมิตร 2531 7 บ ำรุงสำสน์

1693 รำยงำนกำรเงิน                                    เกษรี ณรงค์เดช.                                                                                2531 8 บ ำรุงสำส์น

1694 หลักกำรลงทุน กัลยำนี พิริยะพันธ์ุ.                                                                             2531 3 เอดิสัน เพรส โพรดักส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  78

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1695 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1696 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1697 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1698 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร.                                                                           2530 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1699 กำรเงินบริษัท พรรณรำย แสงวิเชียร.                                                                         2530 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1700 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้บริโภคเก่ียวกับกำรให้บริกำรโอนเงิน ณ จุดขำย... กอบกุล บุญทวี, 2503- 2530 1 -

1701 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์...          นิศำกร พัฒนศิษฎำงกูร.                                                                       2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1702 คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2529-2530 - 2530 1 สมำคมประกันวินำศภัย

1703 คู่มือวิชำกำรประกันภัย - 2530 2 คณะอนุกรรมกำร

1704 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1705 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1706 วิวัฒนำกำรธนบัตรไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย 2530 2 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1707 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1708 กำรวิเครำะห์กำรเงิน พรรณรำย แสงวิเชียร 2529 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1709 งบลงทุน เบญจวรรณ รักษ์สุธี        2529 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1710 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรลงทุน. หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1711 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรลงทุน. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1712 วิเครำะห์นำยทุนธนำคำรพำณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516 พรรณี บัวเล็ก. 2529 1 สร้ำงสรรค์

1713 หลักกำรบริหำรกำรเงิน                             เพชรี ขุมทรัพย์ 2529 15 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1714 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน. หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1715 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1716 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  79

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1717 กำรวิเครำะห์กำรเงิน = Financial analysis พรรณรำย แสงวิเชียร.                                                                         2528 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1718 ทุนรักษำระดับอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ - 2528 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1719 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร. เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1720 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1721 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรวัสดุและกำรจัดซ้ือ. หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1722 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรวัสดุและกำรจัดซ้ือ. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1723 ปัญหำทำงกำรเงิน : แนวคิดและกรณีศึกษำ ธนิดำ จิตร์น้อมรัตน์.                                                                            2528 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1724 วิเครำะห์งบกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2528 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1725 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1726 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรวัสดุและกำรจัดซ้ือ. หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1727 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรวัสดุและกำรจัดซ้ือ. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1728 กำรจัดกำรธนำคำรพำณิชย์ วำสนำ สิงหโกวินท์         2527 2 -

1729 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

1730 พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิต...  - 2527 1 -

1731 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2527 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1732 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรเงิน หน่วยท่ี 8-15     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1733 กำรเงินและกำรธนำคำร   จรินทร์ เทศวำนิช         2526 2 โอเดียนสโตร์

1734 เช็คขีดคร่อม สุรำงคนำ สถำพรเจริญสุข.                                                                    2526 1 -

1735 50 ปีธนำคำรแห่งประเทศไทย 2485-2535 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 2525 3 อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ

1736 ดอกเบ้ีย มัลลิกำร ลับไพรี 2525 1 -

1737 ปัญหำกำรน ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมมำใช้ในประเทศไทย ศรีสมัย เนตรมัย 2525 1 -

1738 ปัญหำในกำรบริหำรงำนสินเช่ือกำรเกษตรของธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ… เจริญศักด์ิ อ้ึงเจริญวัฒน 2524 1 -
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการเงิน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  80

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1739 วิเครำะห์งบกำรเงิน พิพัฒน์ โปษยำนนท์ 2524 1 -

1740 นโยบำยกำรเงินกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ : แนวกำรปฏิรูปกำรเงินในประเทศ… แมคคินนอน, โรนอลด์ ไอ 2522 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1741 กำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ      ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อ ำพน      2521 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1742 กำรวิเครำะห์และตัดสินใจเพ่ือกำรลงทุน ชุมพล ศฤงคำรศิริ          2521 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1743 เงินตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน    จรินทร์ เทศวำนิช                                 2521 9 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1744 หลักกำรตลำด อนันต์ จันทรกุล ...[และคนอ่ืน ๆ] 2521 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1745 ปัญหำกำรว่ำจ้ำงลูกจ้ำงเงินนอกงบประมำณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย            สมชำติ อินทรทูต.                                                                               2520 1 -

1746 หลักกำรตลำด บัญญัติ จุลนำพันธ์ุ. 2520 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1747 กำรเงินธุรกิจ วิรัช สงวนวงศ์วำน. 2518 1 กรมประชำสงเครำะห์

1748 เลตเตอร์ ออฟ เครดิต   เฉลิม ยงบุญเกิด           2514 1 รวมสำส์น

1749 กำรคลัง อรัญ ธรรมโน 2512 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

3520

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


