ื่ ทรัพยากรสารสนเทศทีม
ี ัณฑิต (บช.บ.)
รายชอ
่ ใี ห ้บริการ : จําแนกตามหลักสูตรบัญชบ
จํานวน 800 รายการ
และสําเนา 1,500 รายการ
่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสนือ

ั ้ สูง II
การบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2560

HF 5689 พ216ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น ฉบับอ่านเข ้าใจง่าย

อํานาจ รัตนสุวรรณ

2560

HF 5655.T35 อ215ก

การบัญชีต ้นทุน : หลักและกระบวนการ

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2560

HF 5686.C8 พ44ก

คูม
่ อ
ื Office 2016 ฉบับใช ้งานจริง

ดวงพร เกีย
๋ งคํา

2559

HF 5548.4 ด52อ

การบัญชีเพือ
่ ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อมและสังคม = Accounting
วัชนีพร เศรษฐสั
for environmental
กโก
and social responsibility
2559

HF 5657.4 ว11ก

ั ้ ต ้น : อ ้างอิงกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิ
การบัญชีชน
อัญชลี
นล่าพิสุพดัฒ(ปรั
นเสริ
บปรุ
ญง 2558)

2559

HF 5655.T35 อ113ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ณั ฐชานนท์ โกมุทพุฒพ
ิ งศ์

2559

HF 5655 ณ363ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย

2559

HF 5655.T35 พ36ก

หลักการบัญชี 1 = Principles of accounting I

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2559

HF 5655.T35 ช517ห

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2559

HF 5686.C8 ด17ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง = Intermediate accounting

จุฑาทิพย์ อัสสะบํารุงรัตน์ ; J. David Spiceland 2559

HF 5655.T35 ก2713

การบัญชีต ้นทุน

ประภาภรณ์ เกียรติกล
ุ วัฒนา

2558

HF 5686.C8 ป43ก

แก่นมาตราฐานการบัญชี : สําหรับผู ้บริหาร

สํานั กงานอีวาย

2558

HF 5667 อ565ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร

2558

HF 5655.T5 ก125ก

วิจัยทางการบัญชี (Accouting Research)

สุมน
ิ ทร เบ ้าธรรม

2558

HF 5630 ส843ว

รายงานประจําปี ...สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2558

HF 5601 ว626

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ Managerial Accounting

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2558

HF 5657.4 ศ56ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 2

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2557

HF 5655.T5 ว545ก

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี=Accouting information System
พลพธู ปิ ยวรรณ

2557

HF 5679 พ441ร

คูม
่ อ
ื นั กบัญชี for AEC

เสริมโชค ไชยเลิส

2557

HF 5655.T4 ส744ค

การบัญชีการเงิน:Financial Accounting

ธารี หิรัญรัศมี

2557

HF 5635 ก459บ

การบัญชีการเงิน

นิตยา งามแดน

2557

HF 5657.4 น577ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น:Principle of Accountiong

ธารี หิรัญรัศมี

2557

HF 5655.T5 ธ527ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น=Principle of Accounting

ธารี หิรัญรัศมี

2557

HF 5655.T5 ว563ก

คูม
่ อ
ื บัญชีภาคบังคับสําหรับเอกชนทีค
่ ้าขายและรับงานจากหน่ชนายุ
วยงานของรั
ส ตินารั
ฐ กษ์

2557

HF 5655.T5 ช15ค

คูม
่ อ
ื นั กบัญชี for AEC

เสริมโชค ไชยเลิศ

2557

HF 5655.T5 ส924ค

การบัญชีการเงิน

อรุณี อย่างธารา

2557

HF 5657.4 ก459

ทฤษฎีการบัญชี 2 = Accounting theory volume 2 of 2

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2557

HF 5655.T5 ศ311ท

การบัญชี 1 = Accounting 1

อดิศร เลาหวณิช ; ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

2557

HF 5655.T35 อ14ก

การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2557

HF 5681.T3 ย384ก
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การบัญชีบริหาร = Managerial accounting

กชกร เฉลิมกาญจนา

2557

HF 5657.4 ก112ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ=Managerial Accounting

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2557

HF 5657.4 บ784ก

คูม
่ อ
ื ใช ้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์

ธัชชัย จําลอง

2557

HF 5548.4.M525 ธ63ค

การบัญชีเฉพาะกิจการ=Specialized Entities'Acounting

จรรยา ยอดนิล

2557

HF 5655.T35 จ17ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2556

HF 5655.T5 ก459บ

การบัญชี 2 = Accounting 2

อดิศร เลาหวณิช ; ชนากรณ์ กุณฑลบุตร

2556

HF 5655.T35 อ14ก

คําอธิบายมาตรฐานบัญชี NPAEs

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2556

HF 5667 น617ค

เอกสารการสอนชุดวิชา การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีกัอลากร
ยาณี
: Taxation
กิตติจต
ิ ต์ll and Tax Planning หน่วยที2556
่ 9-15

HF 5681.T3 ส162

ทฤษฏีการบัญชี เล่ม 1 = Accounting theory Volume 1 of 2
ศศิวม
ิ ล มีอําพล

HF 5655.T5 ศ311ท

2556

เอกสารการสอนชุดวิชา การภาษีอากร2 และการวางแผนภาษี อกัากร
ลยาณี
: Taxation
กิตติจต
ิ ต์ll and Tax Planning หน่วยที่ 2556
1-8

HF 5681.T3 ส162

การบัญชีต ้นทุน:หลักและกระบวนการ

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2556

HF 5686.C8 พ263ก

การบัญชีต ้นทุน 2 Cost Accounting II

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2556

HF 5686.C8 บ53ก

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิสวัสดิ์

2556

HF 5655.T5 ส744ก

เรือ
่ งเล่าครูบญ
ั ชี ตอน ตัง้ ไข่ครูบัญชี

อนุสรณ์ ขวัญมิง่ ตระกูล

2555

HF 5655.ท9 อ37ร

วิเคราะห์งบการเงิน:หลักและการประยุกต์

เพชรี ขุมทรัพย์

2555

HF 5681 พ879ว

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2555

HF 5686.C8 ด218ก

การบัญชีบริหาร Managerial Accounting

Garrison, R

2555

HF 5657.4 ก889ก

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

พลพธู ปี ยวรรณ

2555

HF 5671 พ441ร

การบัญชีการเงิน

ดวงสมร อรพินท์

2555

HF 5635 ก459ก

เรือ
่ งเล่าครูบญ
ั ชี

อนุสรณ์ ขวัญมิง่ ตระกูล

2555

HF 5655.T5 อ231ร

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ดุษฎี สงวนชาติ

2555

HF 5655.T5 ด731ก

การออกแบบระบบบัญชี

ดุษฎี ส่องเมือง

2555

HF 5655.T35 ด481ก

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2555

HF 5655.T5 ศ311ก

การบัญชีภาษีอากร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2555

HF 5681.T3 ย384ก

้ สูง Advavced Tax Accounting
การบัญชีภาษีอากรชัน

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2555

HF 5681.T3 อ161ก

ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการเงิ
สาขาวิน
ชาวิ
= ทHuman
ยาการจัresource
ดการ มหาวิ
management
ทยาลัยสุโขทัand
ยธรรมาธิ
2555
financial
ราช management
HF5549 ส747
หน่วยที่ 1-7
้ มาขายไป
การบัญชีสําหรับธุรกิจซือ

มยุร ี บุญโต

2555

HF 5625 ม6ก

การรายงานและการวิเคระาห์งบการเงิน Financial Reporting and
นุชจรีAnalysis
พิเชฐกุล

2555

HF 5681.B2 น724ก

การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

2555

HF 5668.25 ศ246ก

ทฤษฎีการบัญชี Accounting Theory เล่ม2

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2555

HF 5655.T5 ศ311ท

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิสวัสดิ์

2555

HF 5655.T35 ส416ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ Managerial Accounting

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2555

HF 5657.4 ก311ก
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IFRF ข ้อกําหนดที่เปิ ดเผยของมาตราฐานและการตีความ รวมตัอัวงอย่
ครัาตงการแสดงรายการและการเปิ
น์ เพรียบจริยวัฒน์
ดเผยข ้อมูล 2555

HF 5626 อ112อ

Office 2010 ฉบับสมบูรณ์

พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

2555

HF 5548.4.M525 พ635อ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2554

HF 5655.T5 ก459บ

ทฤษฎีการบัญชี

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

2554

HF 5655.T5 น619

อ่านงบการเงินให ้เป็ น

ภาพร เอกอรรถพร

2554

HF 5681.B2 ภ26อ

ั นวณฉบั
คูม
่ อ
ื เรียนและใช ้งาน Excel 2010 โปรแกรมสร ้างและจัดการตารางคํ
สิทธิชาย
ประสานวงศ์
บสมบูรณ์

2554

HF 5548.4.N523 ส349ค

บัญชีเบือ
้ งต ้น 1

กานต์นภัส บุญลึก

2554

HF 5655.T35 ก17บ

บัญชีเบือ
้ งต ้น 1

การต์นภัส บัญลึก

2554

HF 5655.T35 ก241บ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

2554

HF 5606 ฉ113ก

office 2010 ง่ายกว่าทีค
่ ณ
ุ คิด

วรีพล ยุทธสุภากร

2554

HF 5548.4 M525 ว371อ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

2554

HF 5606 ฉ113ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

อดิสร เลาหวนิช

2554

HF 5655.T5 อ128ก

การสอบบัญชี

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2554

HF 5667 น619ก

การบัญชีการเงิน 2

กชกร เฉลิมกาญจนา

2553

HF 5635 ก459ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการองค์กรท ้องถิน
่

อุษณีย ์ เส็งพานิช

2553

HF 5655.T35 อ48ก

การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2553

HF 5681.T3 ย46ก

้ สูง ADVANCED TAX ACCOUNTING อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
การบัญชีภาษีอากรชัน

2553

HF 5681.T3 อ289ก

การบัญชีสําหรับองค์กรท ้องถิน
่

ประดิษฐ์ เจริญชัยชนะ

2553

HF 5655.T35 ป279ก

ิ ทรัพย์)
การบัญชีขน
ั ้ กลาง I (การบัญชีสน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2553

HF 5655.T35 ธ277ก

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิสวัสดิ์

2553

HF 5655.T35 ส416ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัทจํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2553

HF 5685.C7 ธ527ก

การบัญชีภาษีอากร

วรรณวิภา ทัพวงศ์

2553

HF 5681.T3 ส831ก

การจัดการสํานั กงาน : Office Management

เนตร์พัณณา ยาวิราช

2553

HF 5547.A3 น785ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2553

HF 5655.T35 บ278ก

้ สูง Adbanced Tax Accounting
การบัญชีภาษีอากรชัน

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2553

HF 5681.T3 อ161ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง

นุชจรี พิเชฐกุล

2553

HF 5655.T35 ฉ151ก

กระดาษทําการของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร

ปกรณ์ เพ็ญภาคสกุล

2553

HF 5667 ป117ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2553

HF 5686.C8 ด218ก

การตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับพืน
้ ฐาน

สิรล
ิ ักษณ์ เทีย
่ งธรรม

2553

HF 5668.25 ส732ก

ิ และทุน)
การบัญชีขน
ั ้ กลาง II (การบัญชีหนี้สน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2553

HF 5655.T35 ธ277ก

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2553

HF 5655.T35 ส248ม

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้

2553

HF 5655.T5 ว399ก
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ระบบบัญชีระหว่างประเทศ

ประไพพิศ สวัสดิร์ ัมย์

2553

HF 5686.I56 ป17ร

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2553

HF 5625 ว46ร

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ดุษฎี สงวนชาติ

2552

HF 5655.T35 ด48ก

คูม
่ อ
ื สอบ CPA วิชาการสอบบัญชีทป
ี่ ระมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2552

HF 5667 น619ค

บัญชีขัน
้ กลาง 1

สนธยา เรืองหิรัญ

2552

HF 5655.T35 ส15บ

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

อดิสร เลาหวณิช

2552

HF 5655.T35 อ14ก

ZigZag เมือ
่ แกะดําทําธุรกิจ

ประเสริฐ เอีย
่ มรุง่ โรจน์

2552

HF 5386 ป422ซ

คูม
่ อ
ื Office 2007 ฉบับสมบูรณ์

ดวงพร เกีย
๋ งคํา

2552

HF 5548.4.9525 ด211ค

การบัญชีบริหาร (การบัญชีต ้นทุน2)

กชกร เฉลิมกาญจนา

2552

HF 5657.4 ก12ก

ั ้ สูง ADVANCED ACCOUTING II
การบัญชีชน

สุรชัย เอมอักษร

2552

HF 5655.T.35 ส472ก

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร

2552

HF 5655 ผ35ก

การบัญชีการเงิน Financial Accounting

ภาคภูม ิ วณิชรนานนท์

2552

HF 5657.4 ภ414ก

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

นิตยา งามแดน

2552

HF 5655.T35 น34ห

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

นิตยา งามแดน

2552

HF 5655.T35 น34ห

การบัญชีสําหรับทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ และสัญญาเช่าระยะยาวก
วรศักดิ้าวทั
์ ทุนมตามมาตรฐานการบั
มานนท์
ญชีระหว่างประเทศ
2552

HF 5686.R.3 ว287ก

การบัญชีบริหาร ฉบับปรับปรุง

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2552

HF 5657.4 ส253ก

ิ )
การบัญชีขน
ั ้ กลาง II (การบัญชีหนี้สน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2552

HF 5681.A8 ธ526ก

ึ ษา
การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ แนวคิดและกรณีศก

อุษณา ภัทรมนตรี

2552

HF 5668.25 อ682ก

IFRS : ข ้อกําหนดสําคัญตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิ ดอัเผยข
งครัต้อมู
น์ ลเพรียบจริยวัฒน์

2552

HF 5626 อ11อ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง II

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2552

HF 5651.L6 ธ526ก

หลักการบัญชี 1

นภาพร ลิขต
ิ วงศ์ขจร

2552

HF 5655.T35 น161ห

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2552

HF 5655.T5 ก459ก

การบัญชีภาษีอากร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2552

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2552

HF 5681.T3 ย384ก

การออกแบบระบบบัญชี

ดุษณีย ์ ส่องเมือง

2552

HF 5655.T35 ด481ก

ิ ทรัพย์)
การบัญชีขน
ั ้ กลาง I (การบัญชีสน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2552

HF 5681.A8 ธ526ก

Trade Policy Review of Japan : The WTO Secretariat

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2552

HF 1601 T732

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ขวัญสกุล เต็งอํานวย

2551

HF 5655.T5 ข275ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง I

ธาริณี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2551

HF 5681.A8 ช526ก

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2551

HF 5625 ว46ร

การบัญชีขน
ั ้ กลาง II

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2551

HF 5681.A8 ธ526ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง II

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2551

HF 5655.T5 ธ526ก

2551

HF 1455 T7338

Trade Policy Review of USA : The WTO Secretariat Re รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
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ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2551

HF 5655.T5 ศ311ก

วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงิน

วอลซ์, เซียแรน

2551

HF 5681.R25 ว366ว

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

อรุษ คงรุง่ โชค

2551

HF 5630 อ419ห

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ปาริชาติ มณีมัย

2551

HF 5655.T35 ป27ห

การตรวจสอบและการควบคุมด ้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี

อุษณา ภัทรมนตรี

2551

HF 5667.12 อ862ก

Trade Policy Review of Thailand The Thai Governmen รังสรรค์ ธนะพันธุ์

2551

HF 1594.55 T72

ั ้ ต ้น 2
การบัญชีชน

2551

HF 5655.T35 บ271ก

Trade Policy Review of Thailand The Thai Governmen รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1411 T73

Trade Policy Review of the European Union : The EU

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

การว่าจ ้างและรักษาบุคคลากร

แคปเพลลี ปี เตอร์

2551

HF 5549.5.S38 ค75ก

การวิเคระาห์งบการเงิน

อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

2551

HF 5681.B2 อ27ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ขวัญสกุล เต็งอํานวย

2551

HF 5655.T35 ข17ก

Trade Policy Review of the European Union : The WT รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1411 T733

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบ : หลักการและวิธป
ี ฏิบต
ั ิ

เจริญ เจษฎาวัลย์

2551

HF 5668.25 จ573ค

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี

พลพธู ปี ยวรรณ

2551

HF 5679 พ172ร

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบ CPA วิชาบัญชี 2

สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

2551

HF 5667 ส442ส

Trade Policy Review of the USA : The WTO Secretaria รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

Trade Policy Review of the USA : The WTO Secretaria รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2

สมศักดิ์ ประถมสรีเมฆ

2551

HF 5667 ส761ค

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2

สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

2551

HF 5667 ส422ค

Trade Policy Review of the USA : The WTO Secretaria รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

การบัญชีขน
ั ้ กลาง

ดุษฎี สงวนชาติ

2550

HF 5635 ด731ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ดุษฎี สงวนชาติ

2550

HF 5655.T35 ด48ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ Managerial Accounting

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2550

HF 5657.4 ศ311ก

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

กุสม
ุ า ดําพิทักษ์

2550

HF 5655.T35 ก48ก

ั ้ สูง Advanced Accounting
การบัญชีชน

สุรชัย เอมอักษร

2550

HF 5655.T5 ส847ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ทัศนียน
์ ารถ ลิม
้ สุทธิวน
ั ภูม ิ

2550

HF 5655.T5 ท366ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2550

HF 5655.T35 พ279ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

สุรชัย เอมอักษร

2550

HF 5635.T5 ส847ก

การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2550

HF 5681.ภ6 ย73ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

พูลสิน กลิน
่ ประทุม

2550

HF 5655.T35 พ417ก

TRADE@HOME ไขการค ้าข ้ามโลกผ่านเว็บ

นทิสม์ ศิรวิ ฒ
ั นเจริญ

2550

HF 5415.1265 น151ท

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 5 จาก 26

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสนือ

การบัญชีขน
ั ้ สูง II

ปิ ตพ
ิ ัฒน์ ฉั ตรอัครพัฒน์

2550

HF 5655.T 35 ป615ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

พูลสิน กลิน
่ ประทุม

2550

HF 5655.T5 พ869ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง1

ดุษฎี สงวนชาติ

2550

HF 5655.T35 ด48ก

การสอบบัญชี

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

2550

HF 5667 น619ก

ั ้ กลาง II
การบัญชีชน

ธาริณี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2550

HF 5651.L6 ธ526ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร

2550

HF 5601 ก125ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

พูลสิน กลิน
่ ประทุม

2550

HF 5655.T5 พ869ก

TRADE & HOME ไขการค ้าข ้ามโลกผ่านเว็บ

นทิสม์ ศิรวิ ฒ
ั นเจริญ

2550

HF 5415.1265 น152ข

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

พลพธู ปิ ยวรรณ

2550

HF 5679 พ436ร

การบัญชีการเงิน Financial Accounting

จินตนา โสมโสดา

2550

HF 5655.T35 จ35ก

ระบบบัญชีระหว่างประเทศ

ประไพพิศ สวัสดิร์ ัมย์

2550

HF 5868.I56 ป17ร

ึ ษา
การตรวจสอบภายในสมัยใหม่แนวคิดและกรณีศก

อุษณา ภัทรมนตรี

2550

HF 5668.25 อ682ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

ศรีสด
ุ า ธีระกาญจน์

2549

HF 5601 ศ275ก

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2549

HF 5655.T5 ว724ร

หลักการบัญชี 2

นุชนาท จันทเตมีย ์

2549

HF 5653 น725ห

แกะเงือ
่ นงบการเงิน

ภาพร เอกอรรถพร

2549

HF 5681.J3 ภ632ก

2549

HF 5681 ภ457ก

แกะเงือ
่ นงบการเงิน
หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ไพบูลย์ ผจงวงศ์

2549

HF 5655.T5 พ978ห

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้

2549

HF 5655.T5 ว399

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้

2549

HF 5655.T5 ว399ก

ข ้อมูลทางการบัญชีเพือ
่ การบริหาร

คมกฤช ภาวศุทธินนท์

2549

HF5655.T5 ค145ข

การบัญชีการเงิน

ธารี หิรัญรัศมี

2549

HF 5655 ธ38ก

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

วัชนีพร เศรษฐสักโก

2549

HF 5679 ว376ร

การเจรจาการค ้าของญีป
่ น
ุ่ : จากการแก ้ไขข ้อพิพาทสู่ FTA = กิJapan's
ตติ ประเสริ
trade
ฐสุข
negotiations : from dispute settlements
2549
to FTAs
HF 2363 ก672ก
ั Excel ฉบับใช ้งานจริง
สูตร & ฟั งก์ชน

ชุญาดา เส ้งโสตะ

2549

HF 5548.4ม.9 ช72ส

รายงานการสอบบัญชี

สุชาย ยังประสิทธิก
์ ล
ุ

2549

HF 5667 ส42ร

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

อํานาจ รัตนสุวรรณ

2549

HF 5655.T5 อ686ก

TIP & TRICK Word Excel PowerPoint

กุลส
ิ รา ใตร่ครวญ

2549

HF 5548.4.M 525 ก728ท

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพืสุอ
่ วการกํ
ม
ิ ล กุาล
หัาเลิ
บดูล
ศกิจการทีด
่ ี

2549

HF 5668.25 ส416ค

ระบบสารสนทางการบัญชี Accounting Information Systems
นพฤทธิ์ คงรุง่ โชค

2549

HF 5679 น184ร

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี

พลพูธ ปี ยวรรณ

2549

HF 5679 พ172ร

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ทธิ์

2549

HF 5601 น639ก
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ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ทัศนียน
์ ารถ ลิม
้ สุทธิวน
ั ภูม ิ

2549

HF 5601 ท365ก

การบัญชีกลาง 2

มัทนชัย สุทธิพันธุ์

2549

HF 5655.T5 ม343ก

ั ้ สูง
การบัญชีชน

สุชาติ เหล่าปรีดา

2549

HF 5655 ส761ก

หลักการบัญชี

นิตยา ชนินทยุทธวงศ์

2549

HF 5601 น577ห

อ่านงบการเงินให ้เป็ น

ภาพาร เอกอรรถพร

2549

HF 5681.B2 ภ457

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

ไพบูลย์ ผจงวงศ์

2549

HF 5657.4 พ978ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการและการบริหารต ้นทุน

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2549

HF 5657.4 ส253ก

คูม
่ อ
ื สอบ CPA วิชาการบัญชี

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2549

HF 5667 น619ส

การบัญชีภาษีอากร

ส ้มไทย ศิรเิ มร์

2549

HF 5681.T3 ส594ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

มัทนชัย สุทธิพันธุ์

2549

HF 5655 ม343ก

ั ้ กลาง 1
การบัญชีชน

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2549

HF 5655 บ575ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ = (MANGERIAL ACCUNTING)

วริยา ปานปรุง

2549

HF 5601 ว152ก

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ไพบูลย์ ผจงวงศ์

2549

HF 5601 พ978ห

XI เริม
่ ต ้นสร ้างรายงานด ้วย Crystal Reports Version 11

พงษ์พันธ์ ศิวล
ิ ัย

2549

HF 5719 พ161อ

ั่ และการประยุกต์ใช ้งานจรินังนทนี แขวงโสภา
Advanced Excel ฉบับสูตร ฟั งก์ชน

2549

HF 5548.4.M523 น634อ

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2549

HF 5686.C8 ด218ก

การใช ้เครือ
่ งคํานวณทางธุรกิจ = Machine Calculations

รังสิต จันทนิยมานนท์

2549

HF 5688 ร316ก

การบัญชีทั่วไป = General accounting

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2549

HF 5655.T5 ว259

ั ้ สูง Advanced Accounting การรวมธุรกิจและการจั
การบัญชีชน
สุด
ชทํ
าติางบการเงิ
เหล่าปรีนดรวม
า

2549

HF 5655.T5 ส761ก

ั ้ กลาง 2 = Intermediate accounting 2
การบัญชีชน

นุชจรี พิเชฐกุล

2549

HF 5655.T5 น724

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

อรัญญา ภาณุศานต์

2549

HF 1008 อ388

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

นภาพร วงศ์ศรีนันท์

2549

HF5655.54 น467ก

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

ธนภร เอกเผ่าพันธุ์

2549

HF 1008 ธ132

วิเคราะห์รายงานการเงิน

วันเพ็ญ วศินารมณ์

2549

Hf 5681.B2 ว435ว

การตรวจสอบภายใน

สุรย
ี ์ วงศ์วณิช

2549

HF 5668.25 ส74ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วน

นุชจรี พิเชฐกุล

2549

HF 5686 น72ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2549

HF 5681 บ593ก

Advanced Excel เจาะลึก Pivottable และการประยุกต์ใช ้งานวิศัลย์ พัวรุง่ โรจน์

2549

HF 5548.429 ว615อ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2549

HF 5655.T35 บ38ถ

ั ้ ต ้น 2
การบัญชีชน

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2549

HF 5655 น619ก

การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสด

พรชนก รัตนไพจิตร

2549

HF 5686.บ4 พ235ก

ิ และส่วนของเจ ้าของ
การบัญชีหนิส
้ น

พัชรินทร์ ไตรรัตน์รงุ่ เรือง

2549

HF 5630 พ523ก
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หน ้า 7 จาก 26

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสนือ

หัวหน ้างานมืออาชีพ

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

2549

HF 5549.12 ว331ห

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ขวัญสกุล เต็งอํานวย

2549

HF 5655.T5 ข275ก

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

จินดา ขันทอง

2549

HF 5601 จ36ห

ิ
การบัญชีทรัพย์สน

อิสรีย ์ โชว์ววิ ฒ
ั นา

2548

HF 5681.A8 พ282ก

หลักการบัญชี

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2548

HF 5625

การบัญชีต ้นทุน

สุรย
ี พ
์ ร จารุวส
ั ตร์

2548

HF 5686.C8 ส867ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ดุษฎี สงวนชาติ, วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2548

HF 5604 ด731ก

คูม
่ อ
ื สอบ Tax Auditor Tutor

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HF 5667 ส248ค

หลักการบัญชี

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี

2548

HF 5625 ส917ห

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

วัชนีพร เศรษฐสักโก

2548

HF 5679 ว376ร

ั ้ ต ้น 2
การบัญชีชน

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี

2548

HF 5601 ส917ก

ิ ทรัพย์ = Assets Accounting (การบัญชีชน
ั ้ กลางเยาวรั
การบัญชีสน
1) กษ์ (รัตนเพียรธัมมะ)สุขวิบล
ู ย์

2548

HF 5681.A8 ย546ก

ิ และส่วนของเจ ้าของ
การบัญชีหนี้สน

2548

HF 5630 พ523

คูม
่ อ
ื การใช ้งาน โปรแกรมบัญชี STRAccount Typical Editionบริษัท เอสทีอาร์ ซอฟท์แวร์ จํากัด

2548

HF 5679

วิจัยธุรกิจยุคใหม่

วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวฒ
ั น์

2548

HF 6201 ว385ว

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

อรพินธ์ อ่วมเพ็ง

2548

HF 5655.T35 อ335ก

การบัญชีภาษีอากร

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2548

HF 5681 ภ6 ส831ถ

ั ้ สูง II
การบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2548

HF 5689 พ216ก

การบัญชีภาษีอากร = Tax Accounting

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HF 5618.T3 ส248ก

ั ้ ต ้น ll = Introduction to Accounting
การบัญชีชน

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี และคณะ

2548

HF 5689 ส917ก

ั ้ ต ้น II = Introduction to Accounting
การบัญชีชน

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี และคณะ

2548

HF 5655.T5 ส917ก

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

พลพธู ปี ยวรรณ, สุภาพร เชิงเอีย
่ ม

2548

HF 5601 พ441ร

ั ้ ต ้น 1
การบัญชีชน

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี

2548

HF 5601 ส917ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ภาวินี ช ้อยสุนริ ชร

2548

HF5657 ภ478ก

วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์

เพชรี ขุมทรัพย์

2548

HF 5681 พ879ว

การบัญชีสําหรับทีด
่ น
ิ อาคาารและอุปกรณ์

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2548

HF 5681. A8 ว288ก

Transfer Pricing ของธุรกิจข ้ามชาติ

สุจน
ิ ต์ สุทธิการนฤนั ย

2548

HF 5416.5

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี

2548

HF 5655.T5 ส917ก

แนวทางการตรวจสอบภายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548

HF 5668.25 ต927น

การสอบบัญชี

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2548

HF 5667 พ216ก

การสอบบัญชี

สุชาย ยังประสิทธิก
์ ล
ุ

2548

HF 5667 ส761ก

การสอบบัญชี

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2548

HF 5667 พ261ก

พัชรินทร์ ไตรรัตน์รงุ่ เรือง
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ส831ห 2548

บ226ค 2548

ส755ท 2548

หน ้า 8 จาก 26

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสนือ

การสอบบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้ , ดุษฎี สงวนชาติ และ นั นทพร 2548
พิทยะ

HF 5601 ว398ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้

2548

HF 5655 ว58ก

การสอบบัญชีระดับ ปวส.

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

2548

HF 5667 น36ก

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

อัมพร เทีย
่ งตระกูล

2548

HF 5655 อ643ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ธารี หิรัญรัศมี

2548

HF 5655.T35 ธ275ก

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิส
์ วัสดิ์

2548

HF 5689 ส744ก

การบัญชีการเงิน

นิตยา งามแดน

2548

HF 5601 น577ก

การบัญชี 2

ชวัลลักษณ์ เหล่าบํารุง

2548

HF 5601

รวมกฎหมาย "บัญชี" 2549

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HF 5655.T5 ส248ร

การบัญชีการเงิน

ดวงสมร อรพินท์

2548

HF 5635 ก459ก

การบัญชีการเงิน

นิตยา งามแดน

2548

HF 5601 น577ก

หลักการบัญชี 2

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2548

HF 5655.T35 ช517ห

การตรวจสอบภายใน

กวี วงศ์พฒ
ุ

2548

HF 5667

การเจรจาการค ้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย

สิทธิกร นิพภยะ

2548

HF 1379 ส721ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2548

HF 5686.C8 ด218

การบัญชีภาษีอากร = Tax Accounting

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2547

HF 5618.T3 ส248ก

การว่าจ ้างพัฒนาระบบงาน IT - IT Outsourcing

สุพจน์ โกสิยะจินดา

2547

HF 5548.2 ส826ก

คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี

ฉวีวรรณ โสภาจารีย ์

2547

HF 5679

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตงิ านนั กบัญชีอย่างมืออาชีพ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่
สุขคสิรร้งที
ี เจษฎาพรชั
่ 1)
ย

2547

HF 5655 ส743ค

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ดุษฎี สงวนชาติ, วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2547

HF 5601 ด731ก

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิสวัสดิ์

2547

HF 5655.T5 ส744ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

อิสรีย ์ โชว์ววิ ฒ
ั นา

2547

HF 5655 อ764ก

หลักการบัญชี 1

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2547

HF 5601 ช739ห

คูม
่ อ
ื การใช ้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่ วไป

เอชเอ็มไอ

2547

HF 5681.C57 อ695ค

ิ ทรัพย์ = Asset accounting
การบัญชีสน

ณั ฐชา วัฒนวิไล

2547

HF 5655 ณ363ก

การสอบบัญชี

สมพงษ์ พรอุปภัมภ์

2547

HF 5667

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ = Mangerial for accounting

วันชัย ประเสริฐศรี

2547

HF 5601 ว426ก

คูม
่ อ
ื ปฎิบัตงิ านนั กบัญชีอย่างมืออาชีพ =Import & Export

สุขสิร ี เจษฎาพรชัย

2547

HF 5655 ส743ค

แนวการศึกษาชุดวิชา การจัดการธุรกิจค ้าปลีก

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจั
2547 ดการ

HF 5429 ส747น

ั ้ กลาง 1
หลักการบัญชีชน

สงกรานต์ ไกยวงศ์

2547

HF 5601 ส132ห

มาตรฐานการบัญชี : สาระสําคัญและตัวอย่างการเปิ ดเผยข ้อมูล
อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

2547

HF 5616.T5 อ493ม

การบัญชีบริหาร

2547

HF 5601 ก122ก

กชกร เฉลิมกาญจนา
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ช292ก 2548

ก324ก 2548

ฉ179ค 2547

ส623ก 2547

หน ้า 9 จาก 26

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสนือ

การบัญชีบริหาร

เสนาะ ติเยาว์, กิง่ กนก พิทยานุคณ
ุ

2547

HF 5601 ส915ก

การบัญชีธนาคาร

อังคณา นุตยกุล

2547

HF 5601 อ488ก

กลยุทธ์การบริหารต ้นทุนเพือ
่ ความอยูร่ อดของธุรกิจ

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2547

HF 5685.C8 บ72ก

การบัญชีบริหาร = Managerial accounting

กชกร เฉลิมกาญจนา

2547

HF 5601 ก122ก

ทฤษฎีการประเมิน

ั กาญจนวาสี
ศิรช
ิ ย

2547

HF 5549.5

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ธารี หิรัญรัศมี

2547

HF 5601 ธ527ก

การจัดการธุรกิจด ้วย Microsoft Excel เล่ม 2

พายัพ ขาวเหลือง

2547

HF 5548.4.M523 พ618ก 2547

OTOP นั กสู ้ชาวบ ้าน นั กการตลาดชุมชน

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม

2547

HF 5415.12.T5 ก783อ 2547

หลักการบัญชี

วสันต์ กาญจนมุกดา

2547

HF 5625 ว358ห

ศ452ท 2547

มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับรวมเล่ม (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
สมาคมนั
เล่ม 1กบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2547

HF 5616.T5 ส293ม

Advanced Excel Volume 3

พนิดา พานิชกุล

2547

HF 5548.M523 พ199อ 2547

การบัญชีเกีย
่ วกับภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2547

HF 5681.B2 ว287ก

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตงิ านนั กบัญชีอย่างมืออาชีพ = IMPORT & GXPORT
สข
ุ สิร ี เจษฎาพรชัย

2547

HF 5655 ส743ค

การบัญชีขน
ั ้ กลาง

ดุษฎี สงวนชาติ, และคนอืน
่ ๆ

2547

HF 5635 ค731ก

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย , จงจิตต์ หลีกภัย

2547

HF 5601 ว724ร

คูม
่ อ
ื สอบ Tax Auditor(Tutor)

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2547

HF 5667 ส248ค

การใช ้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปเพือ
่ จัดทําบัญชี

บริษัท ออโต ้ไฟล์ท จํากัด

2547

HF 5679 บ226ก

กลยุทธ์การบริหารค่าจ ้างเงินเดือน

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2546

HF 5549.5 ป467ก

บัญชีชว่ ยได ้

ภาพร เอกอรรถพร

2546

HF 5601 ก457บ

Advanced Excel Volume 1

พายัพ ขาวเหลือง

2546

HF 5548.4.M523 พ34อ

ั กลาง 2 : INTERRNEDIATE ACCOUNTING
บัญชีชน

อังคณา นุตยกุล

2546

HF 5601 อ62ก

การวางระบบบัญชี = Accounting systems design and instanation
ประพันธ์ ศิรริ ัตน์ดํารง

2546

HF 5655.T5 ป319ก

Advanced Excel Volume 2

พายัพ ขาวเหลือง

2546

HF 5548.M523 พ618อ 2546

การวางระบบบัญชี = Accounting System

ชลิตพันธ์ บุญมีสวุ รรณ

2546

HF 5655.T5 ช252ก

วิเคราะห์รายงานการเงิน

วันเพ็ญ วศินารมณ์

2546

HF 5681.B2 ว435ว

บัญชีบริหาร เล่ม 1

บุญอนั นต์ ไชยชลอ

2546

HF 5601 บ613ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วน

นุชจรี พิเชฐกุล

2546

HF 5602 น723ก

ั ้ สูง 1 พร ้อมแบบฝึ กหัด
การบัญชีชน

ขวัญสกุล เต็งอํานวย

2546

HF 5655 ข274ก

การจัดการธุรกิจด ้วย Microsoft Excel เล่ม 1

พนิดา พานิชกุล

2546

HF 5548.4.M523 พ199ก 2546

การบัญชีต ้นทุน

กิง่ กนก พิทยนุคณ
ุ

2546

HF 5686.C8 ก631ก

วิจัยธุรกิจยุคใหม่

วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวัฒน์

2546

HF 6201 ว385ว

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2546

HF 5686.C8 ด52ก
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ั ้ สูงเล่ม 2 : ADVANCED ACCOUNTING
การบัญชีชน

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ธิ์

2546

HF 5601 น639ก

ิ ทรัพย์
การบัญชีสน

เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ)สุขวิบล
ู ย์

2546

HF 5681.A8 ย546ก

อ่านงบการเงินแบบไม่จบบัญชี = Understanding finanical statements
กิลล์, เจมส์โอ ; แชตตัน, มอยรา ; โอฬาร กลีบพุ
2546
ฒ

HF 5681.B2 ก685อ

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัทจํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2546

HF 5685.C7 ธ527ก

การบัญชีบริหาร

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2546

HF 5657.4 บ784ก

Successful accountant [Computer File]

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล

2546

HF 5681.B2 ส883ซ

การบัญชีการเงิน

อรุณี อย่างธารา ; วิภาดา ตันติประภา ; ณั ฎฐพร เหล่
2546
าธรรมทัศน์HF 5601 อ418ก

คลังข ้อสอบสํานั กงาน ก.บช. วิชาการปฎิบัตงิ านเกีย
่ วกับการสอบบั
นิพันญ
ธ์ ชีเห็นโชคชัยชนะ

2546

HF 5667 น619ค

การจัดธุรกิจด ้วย Microsoft Excel

2546

HF 5548.4.M523 พ199ม

THINK DIFFERENT:ประสบการณ์ชวี ต
ิ จากการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่
ภิญโญ ไตรสุ
ถ่ายทอดตรงจากบทสั
รย
ิ ธรรมา
มภาษณ์

2546

HF 5686 ภ524ต

คูม
่ อ
ื สอบ Tax Auditor(Tutor)

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2546

HF 5001 ส248

การบัญชีเพือ
่ การจัดการและการบริหารต ้นทุน

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2546

HF 5657.4 จ253ก

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

เจริญ เจษฎาวัลย์

2546

HF 5668.25 จ722ก

การบัญชีบริหาร

สุปราณี ศุกระเศรณี

2546

HF 5602 ส825ก

คูม
่ อ
ื สอบ ซีพเี อ (ผู ้สอบบัญชีอนุญาต)

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2546

HF 5627 น619ค

การจัดทําบัญชีและงบการเงินตามพระราชบัญญัต ิ การบัญชี พ.ศ.
สุมนา
2543
เศรษฐนั
(ฉบับนสมบู
ท์ รณ์)

2546

HF 5601 ส841ก

่ ักบัญชีมอ
เส ้นทางสูน
ื อาชีพ

ธรรมนิต ิ

2546

HF 5627 ธ339ส

การบัญชี 1 = Advenced accounting

อัมพร เทีย
่ งตระกูล ; ประดินันท์ ประดับศิลป์

2546

HF 5601 อ555ก

รายงานประจําปี 2546 สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

2546

HF 73.T5 ส691ร

การบัญชีบริหาร

วันฤดี สุขสงวน

2546

HF 5657.4 ว436ก

ั ้ กลาง
การบัญชีชน

ดุษฎี สงวนชาติ

2546

HF 5601 ด731ก

แนวการจัดทํากระดาษทําการของผู ้สอบบัญชี

ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล

2546

HF 5668.25 ป2น

การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2546

HF 5681.T3 ย384ก

ั ้ สูง
การบัญชีชน

ดุษฎี สงวนชาติ

2546

HF 5689 ด731ก

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

วัชนีพร เศรษฐสักโก

2546

HF 5679 ว376ร

2546

HF 5679 ร229

พนิดา พานิชกุล ; พายัพ ขาวเหลือง

ระบบพิมพ์บล
ิ บัญชีสําเร็จรูป ACCOFFICE ( V.2003 )
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

อรรถพล ตวิภานนท์

2546

HF 5601 อ357ร

การบัญชีการเงิน

วรรณวิภา ทัพวงศ์

2546

HF 5601 ว259ก

หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น = Principles of accounting

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์ ; สมเดช โรจน์ครุ เี สถีย2545
ร

HF 5601 ส253ห

การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุม

ชูศรี เทีย
้ ศิรเิ พชร

HF 5686.H75 ช685ก

การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting

วันฤดี สุขสงวน, ธานี พงศ์สพ
ุ ัฒน์ และนิพันธ์ เห็น2545
โชคชัยชนะ

HF 5601 ว436ก

การบัญชีโรงแรมระบบบัญชีและการควบคุม

ชูศรี เทีย
้ ศิรเิ พชร

HF 5686.H75 ช688ก
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ั ้ สูง 1 = Advanced accounting I
การบัญชีชน

ิ ฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
สุชาติ เหล่าปรีดา ; วิศษ

2545

HF 5655.T5 ส761ก

การบัญชี 1

ิ ธิภ
เบจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2545

HF 5655.T35 ก272ก

การบัญชีบริหาร

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล ; กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์ ; สุวม
ิ ล 2545
เหลืองประเสริHF
ฐ 5601 ฐ312ก

การบัญชีบริหาร

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2545

HF 5601 ส831ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

สุชาติ เหล่าปรีดา

2545

HF 5655.T5 ส761ก

การบัญชี 1

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2545

HF 5655.T35 ก272บ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

้ สุวรรณชัย
ชนิดา เชือ

2545

HF 5601 ช152ก

การสอบบัญชี = Auditing

สมพงษ์ พรอุปภัมภ์

2545

HF 5667 ส623ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

นุชจรี พิเชฐกุล

2545

HF 5655 น725ก

คูม
่ อ
ื การใช ้ฉบับสมบูรณ์ = Seagate Crysyal Reports 8

เปค, จอร์จ

2545

HF 5719 น691ค

2545

HF 5681. C 28 ว287

2545

HF 5655.T5 ว725ร

คําแนะนํ าการนํ ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช ้ในเชิงปฏิบต
ั สํิ านั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2545

HF5668.25 ส63ค

กฎทองของยอดนั กคิด

มิเชล โมลีโน

2545

HF 5439.4 ม343ก

ิ และส่วนของเจ ้าของ
การบัญชีหนี้สน

อารีย ์ ทิศาวิภาต

2545

HF 5681 อ564ก

2545

HF 3800.55 ส784

การจัดทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม
ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

กฎหมายการค ้าโลกว่าด ้วยสินค ้าเกษตร อาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ที
สุค
ธ
่ ามดี
นไทยควรรู
สัตตบุ้ ศย์

ข ้อสอบ ก.บช. พร ้อมแนวคําตอบ (ครัง้ ที่ 1-8) : วิธก
ี ารใช ้คอมพิ
พัฒ
วเตอร์
นา บุใญ
นการจั
สุข ดทําและตรวจสอบบัญชี (การทดสอบความรู
2545
้ของผู
HF ้ขอขึ
5667.12
น
้ ทะเบีพ633ข
ยนเป็ นผู ้สอบบัญชีรับ
การบัญชี 1 Accounting

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2545

HF 5601 บ784ก

กลบัญชี

ภาพร เอกอรรถพร

2545

HF 5601 ภ457ก

การบัญชีการเงิน 2 = Financial accounting II

กชกร เฉลิมกาญจนา ; วชิระ บุณยเนตร ; ปริญดา
2545
มณีโรจน์ ; สุHF
พช
ิ ชา
5655.T5
โมรากุล
ก459ก

การสอบบัญชี เล่ม 2

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ; นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2545

HF 5667 น619ก

กลบัญชี

ภาพร เอกอรรถพร

2545

HF 5655.T35 ภ262ก

ิ ค ้าคงเหลือ
เทคนิคการจัดทําบัญชีสน

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2545

HF 5681 ส248ท

บัญชีศรีธนญชัย

ภาพร เอกอรรถพร

2545

HF 5655 ภ456บ

อ่านงบการเงินแบบไม่จบบัญชี

กิลล์ , เจมส์ โอ

2545

HF 5681.B2 ก371อ

2545

HF 5681 B 2 ว282ก

การจัดทํางบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม
การปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

เจริญ เจษฎาวัลย์

2545

HF 5668 จ74ก

บัญชีเบือ
้ งต ้น 1

จรรยา บุญวานิช ; สังวาลย์ สันติเพชร

2545

HF 5601 จ148บ

2544

HF 5601 ว436ก

การบัญชีบริหาร
การบัญชีบริหาร

ดวงมณี โกมารทัต

2544

HF 5601 ก888ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 2

ิ ฏ์ วชิตจนาไพฑูรย์
สุชาติ เหล่าปรีดา, วิศษ

2544

HF 5601 ส761ก

2544

HF 5601 ส841ก

การจัดทําบัญชีและงบการเงินตามพระราชบัญญัตก
ิ ารบัญชี พ.ศ.
สุมนา
2543
เศรษฐนั นท์
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งบกระแสเงินสดและการบัญชีสําหรับเงินสด

ผู ้แต่ง
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2544

HF 5681.B2 ก112ง

2544

HF 5681.B2 ว287ก

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 600 - 699 เมษายน 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5667 ส293ม

การบัญชีการเงิน

พันธิภา ศรีนามเมือง

2544

HF 5601 พ555ก

คูม
่ อ
ื บัญชีสําหรับนั กบริหาร

อรรถพล ตวิภานนท์

2544

HF 5657.4 อ357ค

การบัญชีการเงิน

วรรณวิภา ทัพวงศ์

2544

HF 5601 ว259ก

่ญ
้คอมพิวเตอร์)
แนวปฎิบัตงิ านสอบบัญชีรหัส 1008 มิถุนายน 2544 การประเมิ
สมาคมนั
นความเสี
กบัย
งในการสอบบั
ชีและผู ้สอบบัญญชีชีกรับับการควบคุ
อนุญาตแห่
มภายใน
งประเทศไทย
2544
(ระบบสารสนเทศที
HF 5667
ใ่ ชส293ม
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 120 พฤษภาคม 2544 แม่บทของมาตรฐานการสอบบั
สมาคมนักบัญชีและผู ญ
้สอบบั
ชี ญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5667 ส293ม

รายละเอียดเกีย
่ วกับการจัดเตรียมระบบการบัญชีและงบประมาณ
สํานั กงานการปฏิรป
ู การศึกษา

2544

HF 5601 ส691ร

เทคนิคการวางระบบบัญชีให ้มีประสิทธิภาพ

2544

HF 5655.T5 ส248ท

2544

HF 5655.T5 ม735ก

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

ึ ษาทฤษฎีการบัญชี
กรณีศก
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

อรวรรณ กิจปราชญ์

2544

HF 5601 อ372ก

การบัญชีบริหาร

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2544

HF 5657 บ784ก

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 - 499 เมษายน 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5667 ส293ม

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 920 พฤษภาคม 2544 การตรวจสอบข
สมาคมนั
้อมูกลบัทางการเงิ
ญชีและผูน้สอบบั
ตามวิญธชี
ก
ี รารที
ับอนุ
ต
่ กลงร่
ญาตแห่
วมกั
งประเทศไทย
น 2544

HF 5667 ส293ม

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 930 พฤษภาคม 2544 การรวบรวมข
สมาคมนั
้อมูลกทางการเงิ
บัญชีและผู
น ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5601 ส293ม

การบัญชีบริหาร = MANAGERIAL ACCOUNTING

แกริสัน เรย์ เอช ; โนรีน อีรค
ิ

2544

HF 5601 ก888ก

ั ้ สูง 1 = Advanced accounting
การบัญชีชน

อัมพร เทีย
่ งตระกูล

2544

HF 5601 อ555ก

เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2544

HF 5681.B2 ต199ท

ิ ทรัพย์
การบัญชีสน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2544

HF 5681.A8 ธ526ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2544

HF 5686.C8 ด218ก

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 - 299 มีนาคม 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5667 ส293ม

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับย่อ พฤษภาคม 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5667 ส293ม

การสอบบัญชี

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2544

HF 5667 พ216ก

การบัญชีโรงแรมหลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุม

สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

2544

HF 5686.H75 ส838ก

2544

HF 5415 ส747ป

2544

HF 5429 พ798ก

การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจทีป
่ ระมวลผลด ้วยมือและคอมพิ
วัน
วเตอร์
เพ็ญ กฤตผล

2544

HF 5601 ว435ก

การบัญชีการเงิน = FINANCIAL ACCOUNTING

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2544

HF 5601 น616ก

แกตต์และองค์การการค ้าโลก (WTO)

ทัชชมัย ฤกษะสุต

2544

HF 1371 ท341ก

ิ ทรัพย์
การบัญชีสน

2544

HF 5681.A8 ย546ก

ิ ทรัพย์
การบัญชีสน

2544

HF 5681.A8 ย546ก

การวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด
การวางระบบงาน : ยุทธศาสตร์การค ้าปลีก

พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์
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การปฎิรป
ู ระบบราชการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(E-Governemt) เบญจวรรณ สว่างนิทร

2544

HF 5548 บ788ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัท จํากัด

2544

HF 5689.C7 ช527ก

ธารี หิรัญรัศมี

มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับรวมเล่ม พ.ศ. 2544 เล่ม 2 สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5616.T5

มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่
สมาคมนั
ม 2 กบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5616.T5 ส293ม

ิ และห ้างหุ ้นส่วน
การบัญชีหนี้สน

จรรจา บุญจนาถบพิธ

2544

HF 5602 ล147ก

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

ิ ฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
สุชาติ เหล่าปรีดา ; วิศษ

2544

HF 5601 ส761ก

การบัญชีทั่วไป

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2544

HF 5655.T5 ธ526ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง = Adranced accounting

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2544

HF 5604 ธ526ก

ทฤษฎีการบริหาร

เจริญผล สุวรรณโชติ

2544

HF 5549 จ735ท

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบ CPA

ิ 2544
สุชาติ เหล่าปรีดา ; สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ; วิศษ
ฎ์ วชิรลาภ ไพฑู
HFรย์
5667 ส761ค

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

สวัสดิ์ พุม
่ ภักดิ์

2544

ส293ม 2544

HF 5601 ส411ก

เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี=Acc0unting
สาขาวิช
information
าการวิทยาการจั
systems
ดการ หน่
มหาวิ
วยที
ท่ ยาลั
8-15
ยสุโขทั2544
ยธรรมาธิราช HF 5679 ส747อ
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 500 - 599 เมษายน 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5667 ส293ม

การบัญชีภาษีอากร ( TAX ACCOUNTING)

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2544

HF 5681.T3 ส831ก

คัมภีร ์ "เจ ้าสัว" ธนินท์ เจียรวนนท์

อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์

2544

HF 5429 อ148ค

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 800 - 899 พฤษภาคม 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544

HF 5667 ส293ม

เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี=Acc0unting
สาขาวิช
information
าการวิทยาการจั
systems
ดการ หน่
มหาวิ
วยที
ท่ ยาลั
1-7ยสุโขทั2544
ยธรรมาธิราช HF 5679 ส717อ
การบัญชีภาษีอากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

HF 5681.T3 ม286ก

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 910 มกราคม 2543 การสอบทานงบการเงิ
สมาคมนักนบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2543

HF 5667 ส293ม

่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้สอบบัญชีในการติดต่อสือ
สมาคมนักบัญชีแกัละผู
นยายน
้สอบบั
2543
ญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2543

HF 5667 ส293น

การบัญชีธนาคารการปฏิบัตงิ านธนาคารพาณิชย์

2543

HF 5601 ว484ก

ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร = TAX AUDITOR : วิชาการสอบบัญชี แท็ก บิซเิ นส เซ็นเตอร์

2543

HF 5667 ท812ผ

พระราชบัญญัตก
ิ ารบัญชี พ.ศ. 2543

สํานั กพิมพ์นต
ิ ธิ รรม

2543

HF 5601 ส691พ

การบัญชีธนาคาร

อังคณา นุตยกุล

2543

HF 5601 อ62ก

การบัญชีกจิ การอุตสาหกรรม

พีรารัตน์ สุพัฒน์วช
ั รานนท์

2543

HF 5601 พ799ก

การบัญชีธนาคาร

อังคณา นุตยกุล

2543

HF 5601 อ488ก

หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัตก
ิ ารบัญชี พ.ศ.2543
ธนะชัย ผดุงธิต ิ

2543

HF 5601 ธ15ห

ั ้ สูง II
การบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2543

HF 5689 พ4ก

วิธก
ี ารจัดทํางบกระแสเงินสด

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2543

HF 5681.B2 ก412ว

การเปลีย
่ นแปลงทางบัญชีและการแก ้ไขข ้อผิดพลาด

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2543

HF 5601 ก117ก

2543

HF 5601 ย384ก

2543

HF 5601 อ555ก

วารี หะวานนท์

การบัญชีรัฐบาลและกองทุน
ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

อัมพร เทีย
่ งตระกูล
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ร่างมาตรฐานการบัญชี เรือ
่ ง สัญญาเช่าระยะยาว

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2543

HF 5601 ส293ร

หยุดสับสนกับ พ.ร.บ. การบัญชี 2543

กฤษณา ศรีสรุ ย
ิ วงศ์

2543

HF 5601 ก252ห

การบัญชี 1

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2543

HF 5601 ส831ก

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

อุษณา ภัทรมนตรี

2543

HF 5668.25 อ7ก

ทฤษฎีการบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2543

HF 5655.T5 ม735ท

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-7

2543

HF 1008 ส747อ

หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีธรุ กิจ

ธนะชัย ผดุงธิต ิ

2543

HF 5601 ช15ห

คูม
่ อ
ื ปั จจัยแห่งความสําเร็จของงานตรวจสอบภายใน

พันธ์พงศ์ เกียรติกล
ุ

2543

HF 5667 พ531ป

ทฤษฎีและนโยบายและการค ้าระหว่างประเทศ

อุดม เกิดพิบล
ู ย์

2543

HF 1371 อ785ท

แนวการจัดทํากระดาษทําการของผู ้สอบบัญชี

ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ; ขวัญ2543
สกุล เต็งอํานวย
HF 5668.25 ป2น

แนวการจัดทํากระดาษทําการของผู ้สอบบัญชี

ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ; ขวัญ2543
สกุล เต็งอํานวย
HF 5668.25 ป2น

เทคนิคการวางระบบบัญชีให ้มีประสิทธิภาพ

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

การบัญชีภาษีอากร

2543

HF 5601 ส16ท

2543

HF 5681.T3 ย384ก

ทําบัญชีให ้เสร็จได ้งบการเงิน

กฤษณา ศรีสรุ ย
ิ วงศ์

2543

HF 5681.B2 ก282ท

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2543

HF 5601 อ37ร

ทฤษฎีบัญชี

สุธรี า วิเศษกุล

2543

HF 5625 ส786ท

ทฤษฎีบัญชี

สุธรี า วิเศษกุล

2543

HF 5625 ส786ท

การใช ้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

มนู อรดีดลเชษฐ์

2543

HF 5689 ม3ก

ทฤษฎีการบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2543

HF 5601 ม54ท

ทฤษฎีการบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2543

HF 5655.T5 ม735ท

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ = MANAGERIAL ACCOUNTING

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2543

HF 5601 ศ311ก

ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 3

ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
2543

HF 1416.6.T5 ท512

Technorision บทเรียนลับผู ้จัดการ

วิรัตน์ แสงทองคํา

2542

HF5717 ว37ท

การบัญชีเกีย
่ วกับภาษี

เพิม
่ สุข สรรพสิทธิด
์ ํารง

2542

HF 5601 พ74ก

การบัญชีเกีย
่ วกับภาษี

เพิม
่ สุข สรรพสิทธิด
์ ํารง

2542

HF 5601 พ74ก

ั ้ สูง II
การบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2542

HF 5689 พ4ก

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 8-15

2542

HF 1008 ส747อ

การบัญชีเพือ
่ การวางแผนและควบคุม

เมธากุล เกียรติกระจาย

2542

HF 5601 ม725ก

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

อํานาจ รัตนสุวรรณ

HF 5657.4 อ686ก

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรือ
่ ง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

2542

2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 ส26ม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 ส26ม

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน

เจริญ เจษฎาวัลย์

2542

HF 5667 จ7ก

การสอบบัญชี

สุรย
ี ์ ดารารัตน์ทวี

2542

HF 5667 ส867ก

2542

HF 5681 ว287ง

2542

HF 5549.5 ร6ค

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม
ความสําเร็จง่าย ๆ สไตสหมอกระแส

กระแส ชนะวงศ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 - 799 พฤศจิกายน 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5667 ส293ม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 น26

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการบัญชี หน่วยทีสุ
่ 8-15
โขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 300 - 399 พฤศจิกายน 2542

2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5655.T5 ส747
HF 5667 ส293ม

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 วัตถุประสงค์และหลักการพืน
้ สมาคมนั
ฐานของการสอบบั
กบัญชีและผู
ญชี้สอบบั
พฤศจิ
ญก
ชีายน
รับอนุ2542
ญาตแห่งประเทศไทย
2542

HF 5601 ส4ม

หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น

พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์

2541

HF 5601 พ274ห

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2541

HF 5601 ช76

แนวทางการปฎิบัตก
ิ ารตรวจสอบภายใน

พิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์

2541

HF 5668 พ737น

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ประดินันท์ ประดับศิลป์ ; กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์ ; อัม
2541
พร เทีย
่ งตระกู
HF
ล 5689 ก117ก

การใช ้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี : โปรแกรมสําเร็จรูป GL for Windows
มิตร ทองงาม ; ปราศัย ประวัตริ งุ่ เรือง

2541

HF 5679 ม174

การบัญชีธนาคารพาณิชย์

2541

HF 5601 ก17ก

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบ เล่ม 2

เจริญ เจษฎาวัลย์

2541

HF 5668.25 จ72ก

แนวทางปฏิบัต ิ การตรวจสอบภายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2541

HF 5668 ต4น

แนวปฏิบัตข
ิ องคณะกรรมการตรวจสอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2541

HF 5668 ต4น

การบัญชี 1

วิไล นครสุวรรณ

2541

HF 5653.T5 ว1ก

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบและควบคุมภายใน

พันธ์พงศ์ เกียรติกล
ุ

2541

HF 5667 พ531ค

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2541

HF 5601 ก412ก
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สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2541

HF 5616.T5 ส293ม

การบัญชีรัฐบาลและกองทุน

2541

HF 5610 ย399ก

ั ้ สูง
การบัญชีชน

2541

HF 5601 พ216ค

มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ การใช ้มาตรฐานการสอบบัญชีใสมาคมนั
นการตรวจสอบงบการเงิ
กบัญชีและผู ้สอบบั
นหน่
ญวชียงานภาครั
รับอนุญาตแห่
บ ฉบั
งประเทศไทย
บ2541
ที่ 1 มีนาคม 2541
HF 5601 น26
ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ

ธงชัย สันติวงษ์

2541

แม่บทการบัญชี กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2540-2542

HF 5549 ธ2ท
HF 5601 น26

เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่สุ7-15
โขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5655.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขน
ั ้ สูง หน่วยที่ 9-15

2540

HF 5655.T5 ส747อ

2540

HF 5602 ส46ก

2540

HF 5686.C8 ส747อ

กลยุทธ์การทําบัญชีให ้มีประสิทธิภาพ

สุพัฒน์ อุปนิกขิต

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัสุ
ดโการจั
ขทัยดธรรมาธิ
การ หน่ราช,มหาวิ
วยที่ 1-7 ทยาลัย

่ งทางการเงิน ตอนทีเจริ
ตราสารอนุพันธ์เครือ
่ งมือป้ องกันความเสีย
่ IIIญกระบวนการวิ
เจษฎาวัลย์ธป
ี ฏิบต
ั บ
ิ ัญชีตา่ งประเทศเกีย
่ วกั2540
บปริวรรตเงิน HF 5681 จ74ต
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัสุ
ดโการ
ขทัย
หน่
ธรรมาธิ
วยที่ 8-15
ราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5686.C8 ส747อ

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น

2540

HF 5601 ล57ท

เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชีหน่วยที่ 8-15

2540

HF 5681.B2 ส747อ

มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-31

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2540

HF 5616.T5 ส293ม

เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่สุ1-6
โขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5655.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขน
ั ้ ต ้น หน่วยที่ 8 - 15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5655.T5 ส747ว

ั ้ สูง
เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีชน

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5655.T5 ส747

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2540

HF 5601 ส253ห

2540

HF 5625 ส747ห

เอกสารการสอนชุดหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8
แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2540

HF 5667 ต4น

การจัดทําบัญชีและภาษีอากร

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2540

HF 5601 ส17ก ส17ก

ิ
หนี้สน

เกษรี ณรงค์เดช

2540

HF 5601 ก57ห

เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชีหน่วยที่ 1-7

2540

HF 5681.B2 ส747อ

การบัญชีการจัดการ

2540

HF 5601 อ16ก

2540

HF 5681.L3 ว17ร

อมรศรี วัชรพิบล
ู ย์

ระบบบัญชีลส
ิ ซิง่
ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2540

HF 5601 ว724ร

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์การเงิน

อุบลวรรณา เงินวิจต
ิ ร, ชูศักดิ์ ลัธธนั นท์

2540

HF 5693.T5 อ641ท

การบัญชีพส
ิ ดาร เล่ม 1

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ธิ์

2540

HF 5601 น64

ิ
การบัญชีทรัพย์สน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2540

HF 5081.A1 พ4

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2540

HF 9750 ด24ก

การบัญชีบริหาร

กาญจนา ตรีพงษ์

2540

HF 5601 ก62ก
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การบัญชีบริหาร

เสนาะ ติเยาว์ ; กิง่ กนก พิทยานุคณ
ุ ; เสนาะ ติ2540
เยาว์

HF 5601 ส915ก

การบัญชีบริหาร

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล

2540

HF 5601 L719B

การบัญชีบริหาร

สุภาพร พรนภา

2540

HF 5601 ส838ก

การบัญชีภาษีอากร ฉบับปรับปรุงใหม่ VAT 10 %

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2540

HF 5601 ส4ก

ั ้ สูง
การบัญชีชน

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2540

HF 5689 ก117ก

ิ
การบัญชีหนี้สน

อังคณา นุตยกุล

2540

HF 5601 อ62ก

ิ และทุน
การบัญชีหนี้สน

จรรจา บุญจนาถบพิธ

2540

HF 5601 จ44ก

การบัญชีห ้างหุน
่ ส่วน

เกษรี ณรงค์เดช

2540

HF 5681 ก814ค

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัทจํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2540

HF 5602 ธ527ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการหลักการบัญชี หน่วยที่ 9 - 15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5625 ส747อ

การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial Statements Analysis จินดา ขันทอง

2540

HF 5681.B2 จ468ก

กฎหมายธุรกิจ

นิธน
ิ ั ย ไชยแสงสุขกุล

2539

HF 1387 น676ก

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น 2

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2539

HF 5689 ช517ห

ั ้ สูง I
คําบรรยายการบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2539

HF 5689 พ216ค

2539

HF 5415 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด หน่วยที่ 9-15

เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิตเิ พือ
่ ธุรกิจ = Business
มหาวิท
mathematics
ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
and statistics
ราช สาขาวิชาวิทยาการจั
2539ดการ

HF 1017 ส747อ

การบัญชีการเงิน

2539

HF 5601 ก17ก

การบัญชีตราสารหนี้

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2539

HF 5601 ว4ก

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

กวี วงศ์พฒ
ุ ; สาคิตณ์ จันทโนทก

2539

HF 5667 ส21ก

การบัญชี 2

กวี วงศ์พฒ
ุ

2539

HF 5601 ก17ก

การบัญชีเพือ
่ การบริหาร

จินดา ขันทอง

2539

HF 5628 จ468ก

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น 2

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2539

HF 5601 ช517ห

มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-41

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2539

HF 5667 ส16ม

เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 1-7

2539

HF 5681.B2 ส747อ

ั ้ กลาง หน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการลบัญชีชน

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5655.T5 ส747อ

วิธท
ี างคนสร ้างเงิน

สัญญลักษณ์ เทียมถนอน

2539

HF 5500 ส554ว

เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขน
ั ้ ต ้น หน่วยที่ 1-7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5655.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิตเิ พือ
่ ธุรกิจ หน่วยทีมหาวิ
่ 8-15ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HF 5415 ส747ป

ระบบทวีปประสิทธิภาพในการเพิม
่ ผลิตภาพของงาน

ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์

2539

HF 5415.15 พ17ร

การบัญชีธรุ กิจ เรียลเอสเตต

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2539

HF 5601 ส4ก

การบัญชีธนาคารการปฏิบัตงิ านธนาคารพาณิชย์

วารี หะวานนท์

2539

HF 5601 ว484ก

ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ แนวคิดเพือ
่ การเปลีย
่ นแปลง

อรรถพล ตวิภานนท์

2539

HF 5601 อ357ร
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การบัญชีการเงิน

ฉั นทนิช อัศวนนท์

2539

HF 5601 ฉ255ก

การบัญชีการเงิน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2539

HF 5601 พ16ก

ึ ษา : ปั ญหาการสอบบัญชี
กรณีศก

กวี วงศ์พฒ
ุ

2539

HF 5667 ก17ก

คณิตศาสตร์การเงิน

ศุภวรรณ โสตถิโยธิน

2539

HF 5691 ศ722ค

ั ้ กลาง หน่วยที่ 1 - 8
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีชน

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5655.T5 ส747อ

หลักและวิธส
ี อนวิชาการบัญชี

จรูญศรี มาดิลกโกวิท

2539

HF 5001 จ17ห

การบัญชีตั๋วเงิน

จุฑามาศ กิจเจริญ

2539

HF 5601 จ43ก

ทฤษฎีบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2539

HF 5601 ม44ท

การประเมินผลทีช
่ ว่ ยเพิม
่ ผลผลิต

ธนวรรณ ศรีสวุ รรณ

2539

HF 5549.5 J62 ธ154ก

ิ เล่ม 2
การบัญชีทรัพย์สน

พรศิร ิ คงแก ้ว

2539

HF 5681 บ17ก

2539

HF 5601 ก17ก

2539

HF 5601 ล57ท

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด หน่วยที่ 1-8

2539

HF 5415 ส747อ

การใช ้โลตัสาหรับการบัญชีต ้นทุน

2539

HF 5548.4.L67 อ262

2539

HF 5601 ก17ห

การบัญชีอต
ุ สาหกรรมและระบบใบสําคัญ
ั ้ กลาง
ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์การบัญชีชน

เลอเนอร์, เจ โจเอล

อัญชลี พิพัฒนเสริญ

หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น
การเจรจาการค ้าระหว่างประเทศของไทย

เกริกไกร จีระแพทย์

2539

HF 3800.55.Z7 ก763ก

หลักและวิธส
ี อนวิชาบัญชี

จรูญศรี มาดิลกโกวิท

2539

HF 5001 จ17ห

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ธารี หิรัญรัศมี

2539

HF 5601 ธ27ก

ั ้ กลาง 1
การบัญชีชน

กวี วงศ์พฒ
ุ

2539

HF 5601 ก324ก

ิ
การบัญชีทรัพย์สน

สาคิตณ์ จันทโนทก

2539

HF 5681 ส21ก

ิ และทุน
การบัญชีหนี้สน

สาคิตณ์ จันทโนทก

2539

HF 5601 ส628ก

2539

HF 5601 ก17ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วน
ิ และทุน
การบัญชีหนี้สน

สาคิตณ์ จันทโนทก

2539

HF 5681.A8 ส62ก

การใช ้คนตามหลักโหงวเฮ ้ง

ิ ฐ์สกุล
สินศักดิ์ วิศษ

2538

HF 5549 ฟ16ก

ระบบบัญชีโรงแรมประมวลผลด ้วยมือและคอมพิวเตอร์

วันเพ็ญ กฤตผล

2538

HF 5602 ว115ร

ความรู ้เรือ
่ งบัญชี

ปณิต สารวิจต
ิ ร ; จรัสพล ธนพัทธกุล

2538

HF 5601 ป36ค

ทฤษฎีบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2538

HF 5601 ม725ท

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ประดินันท์ ประดับศิลป์ ; กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์ ; อัม
2538
พร เทีย
่ งตระกู
HF
ล 5689 ก117ก

การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ การใช ้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

นั นท์ ศรีสวุ รรณ

2538

HF 5679 น415ก

การบัญชีสําหรับเภสัชกร

วันเพ็ญ กฤตผล

2538

HF 5606 ว115ก

ิ ค ้า
ระบบใบสําคัญจ่ายและบัญชีสน

สมปอง สุขเอีย
่ ม

2538

HF 5681 A. ส261ร

ศัพท์บัญชี

คณะอนุกรรมการบัญญัตศ
ิ ํพท์บัญชี

2538

HF 5601 น26
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การบัญชีบริหาร

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2538

HF 5657.4 บ784ก

การบัญชีบริษัทจํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2538

HF 5601 ธ527ก

วิธอ
ี า่ นงบการเงิน สําหรับผู ้ทีไ่ ม่ได ้จบบัญชีมาก่อน

เจมส์ โอ, กิลล์

2538

HF 5601 จ721ว

ปั ญหาการสอบบัญชี

กวี วงศ์พฒ
ุ

2538

HF 5667 ก17ป

คูม
่ อ
ื นั กพัสดุ...

ทวี เหล่าสุวรรณรัชต

2538

HF 5437 ท5ค

ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัตส
ิ ําหรับยอดหัวหน ้างาน

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

2538

HF 5549.12 ว63ท

การบัญชี 2

อํานวย ศรีสโุ ข

2538

HF 5630 อ563ก

การบัญชี 3

ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร

2538

HF 5601 ช13ก

การบัญชีบริษัท จํากัด

รวีวรรณ มงคลนิธธิ รรม

2538

HF 5689 ร17ก

คูม
่ อ
ื การบัญชีอม
ิ ปอร์ทและเอ็กปอร์ต

ั เดชรุง่ เรืองเจริญ
วิชย

2537

HF 5675.2 ว539ค

หลักการบัญชี 2

สุปราณี ศุกระเศรณี

2537

HF 5655.T5 ส823

การบัญชีภาษีอากร ( TAX ACCOUNTING)

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2537

HF 5601 ส248ก

ระบบบัญชี

2537

HF 5601 ก17ร

งบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดรวม

2537

HF 5681.B2 ส54ง

2537

HF 5601 ส4ท

เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษี อากร หน่วยที
สุ่ โ1-8
ขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2537

HF 5550 ส7อ

การบัญชีบริษัท จํากัด

2537

HF 5601 ส17ก

2537

HF 5604 ก17ก

2537

HF 5601 ส397ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษี อากร หน่วยที
สุ่ โ1-8
ขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2537

HF 5500 ส7อ

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

กวี วงศ์พฒ
ุ ; สาคิตณ์ จันทโนทก

2537

HF 5601 ส21ก

ระบบบัญชี และหลักการออกแบบ

กิง่ กนก พิทยานุคณ
ุ

2537

HF 5601 ก631ร

การบัญชีเกีย
่ วกับภาษี

กวี วงศ์พฒ
ุ

2537

HF 5601 ก17ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วน = Partnership Accounting

อมรศรี วัชรพิบล
ู ย์

2536

HF 5686.P225 อ289ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

อรพินท์ อ่วมเพ็ง

2536

HF 5655.T5 อ335ก

การบัญชีธนาคาร

เรณู กฤพณะสังข์

2536

HF 5601 ร73

การบัญชี 2

ทัศนีย ์ สุยสุวรรณ

2536

HF 5601 ห118ก

การบัญชีธนาคาร

เรณู กฤพณะสังข์

2536

HF 5601 ร56ก

ระบบบัญชีอต
ุ สาหกรรมต่อเรือ

วันเพ็ญ กฤตผล

2536

HF 5602 ว115ร

่ สารเพือ
การใช ้เครือ
่ งมือสือ
่ การประชาสัมพันธ์

ลดาวัลย์ ยมจินดา

2535

HF 5717 ล37

เอกสารสารสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1 - 8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2534

HF 5625 ส747อ

การบัญชีธรุ กิจพาณิชย์นาวี

วิไล วีระปรีย

2534

HF 5601 ว46ก

เทคนิคการวางระบบบัญชีให ้มีประสิทธิภาพ

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

สวัสดิ์ พุม
่ ภักดิ์

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน
การบัญชีขายเฉพาะอย่าง

สวัสดิ์ พุม
่ ภักดิ์
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เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการบัญชี

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2534

HF 5655.T5 ส747อ

หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting 1)

มานิตย์ ปาบุตร์

2533

HF 5601 ม453ห

คูม
่ อ
ื ปฎิบัตก
ิ ารบริหารบุคคล

จําเนียร จวงตระกูล

2531

HF 5549 จ215ค

การบัญชีรัฐบาล

ประพันธ์ ศิรริ ัตน์ดํารง

2526

HF 5601 ป17ก

ิ หน่วยที่ 9-15สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด ้วยทรัพย์สน

2525

HF 1382.7 ส747อ

อ่านงบดุลให ้เป็ น

กาญจนา เจริญวงษ์

2521

HF 5681.B2 พ531อ

Business Accounting 1

FRANK WOOD

2011

HF 5635 W863

Understanding Japanese Management

2010

HF 1498.2.135 H112U

Sustainability Reporting : Managing For Wealth and C White Gwendolen B.

2009

HF 5719 W582S

Financial accounting : a focus on fundamentals

Weygandt,Jerry J.

2008

HF 5635 W524F

Introduction to Information systems

James A. O'Brien.

2008

HF 5548.2 O13I

Managerial Accounting.

Ray H. Garrison.

2008

HF 5657.4 R263M

Accounting Information Sustems

Gelinas

2005

HF5679 G45A

Schaum's easy outlines bookkeeping and accounting

Lerner, Joel J. ; Fulks, Daniel L. ; Staton,

2004

HF 5635 F588B

Financial accounting

Antle, Rick

2004

HF 5635 A627F

Financial accounting : questions, exercises, problems, Antle, Rick

2004

HF 5635 A627F

Modern Auditing

Cosserat, Graham W.

2004

HF 5667 C655M

Survey of Accouting

Warren,Carl S.

2004

HF 5635 W287S

Accounting information systems

Romey , Marshall B. ; Steinbart, Paul John 2003

HF 5679 R766A

Managerial accounting

Garrison,Ray H.

2003

HF 5657.4 G37M

Global Account Management

Hennessey, Hobert D

2003

HF 1416 H46

Survey of accounting

Raiborn, Cecily A. ; Watson, Stephanie F.

2003

HF 5635

Up your business! : 7 steps to fix, build or streth your Anderson, Dave

2003

HF 5549 A823U

Auditing : a risk analysis approach.

Xonrath,Larry F.

2002

HF 5667 K62A

Introduction to financial accounting

Horngren, Charles T ; Sundem, Gary L. ;

2002

HF 5635 H813I

Financial accounting

Warren ,Carl S.

2002

HF 5635 W286A

Auditing and assurance services.

Robertson,Jack C.

2002

HF 5667 R72A

Advanced Accounting

Hoyle,Joe Ben.

2001

HF 5635 H863A

Managerial accounting

JIAMBALVO,JAMES

2001

HF 5657.4 J789M

Accounting

Horngren,Charks T.

2001

HF 5635 H883A

Modern Auditing

Boynton, William C.

2001

HF 5667 K39M

Accounting : concept and application.

Stice,D. James.

2001

HF 5635 S618A
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Aduiting a risk analysis approach

Larry F.Konrath

2001

HF 5667 K62A

The insider's guide to writing the perfect resume

Weber, Karl ; Kaplan, Rob

2001

HF 5721 W373I

Audit sampling : an introduction

Guy, Dan M.

2001

HF 5667 G856A

Principles of cost accounting

Vanderbeck,Edward J.

2001

HF 5686.C8 S352P

Tariff negotiations and renegotiations under the GAT

Hoda, Anwarul

2001

HF 1371 H929T

Financial Accounting

Harrison,Waher T.

2001

HF 5635 H864F

Financial accounting

Warren ,Carl S.

2001

HF 5635 W286F

2001

HF 5667 G475M

2000

HF 5657.4 G37M

MODERN AUDITING AND ASSURANCE SERVICES
Maragerial Accounting

Garrison,Ray H.

International trade and investment in a nutshell

Folsom, RalpH. ; Gordon, Michael Wallace 2000

HF 1007 F671I

PRINCIPLES OF MANAGERIAL FINANCE

GITMEAN,LAWRECE J.

2000

HF 5635 M2358

Introduction to Accounting : A User Perspective

Jores,Kumen H.

2000

HF 5635 I654

Introduction To Accounting

Black, Geoff

2000

HF 5636 B55I

Auditing : an integrated approach.

Arens,Alvin A.

2000

HF 5667 A69A

ADUANCED ACCOUNTING

Beams, Floyd A

2000

HF 5635 B35A

International Trade and Investment

RalpH.Folsom

2000

HF 1411 F671I

Finacial Accounting

Weygandt,Jerry J.

2000

HF 5635 W891F

Accounting information Systems

Romey , Marshall B.

1999

HF 5679 A34R

Auditing : a systematic appoach.

Messier,William F.

1999

HF 5667 M46A

Business Accounting 2

Frank wood

1999

HF 5635 W888B

Introduction to management accounting

HORNGREN,CNARLES

1999

HF 5635 H814I

Accounting

Horngren, Charles T

1999

HF 5635 H82A

Financial Accounting

Harrison,Waher T.

1998

HF 5635 H864F

Princei;les of accounting

Hanson, Ernest I. ; Hamre, James C. ; Wa 1998

HF 5635 H35P

Principles Of Financial Account

Gillespie,Lan

1997

HF 5635 G483P

Mangerial Accounting

Hilton,Ronald W.

1997

HF 5657.4 C66M

Financial Accounting Theory

Scott, Willam R.

1997

HF 5635 S122F

Introduction to information systems

O'Brien, James A.

1997

HF 5548.2 O27I

Managerial Accounting : An introduction to concepts, Maher, Michael W.

1997

HF 5635 M235M

Management Accounting

Harsan , Don R.

1997

HF 5657.4 H36M

The Internal Auditing Handbook

K.H.Spencer Pickett

1997

HF 5668.25 P53T

Managerial accounting

Hilton,Ronald W.

1997

HF 5657.4 H645M
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Managerial Accounting

Warren ,Carl S.

1997

HF 5635 W27M

Accounting

Warren ,Carl S.

1996

HF 5635 W265A

Accounting concepts and applications

Skousen, K. Fred.

1996

HF 5635 S618A

Principles of cost accounting

Vanderbeck,Edward J.

1996

HF 5686 N147P

Financial Accounting

Skousen, K. Fred.

1996

HF 5635 S617F

Financial accounting : information for decisions

Ingram, Robert W.

1996

HF 5635 I484F

Management Aecouting for Business

Crowther , David

1996

HF 5657.4 C159M

Managerial accountion

Sollenberger, Harole M.

1996

HF 5657.4 M688M

Advenced accounting

Beams, Floyd A

1996

HF 5601 B253A

Introduction to management accounting

Charles T. Horngren

1996

HF 5635 H615

Introduction to financial accounting

Horngren, Charles T ; Sundem, Gary L. ;

1996

HF 5635 H6I

Financial Accounting Reporting

Elliott,Barry

1996

HF 5635 E428F

Management accounting

Atkinson, Anthony A.

1995

HF 5657.4 M328

Accounting and Finance for Lawyers

Meyr,Charles H.

1995

HF 5635 M585A

Managerial Accounting

Harold M.Sollenberger

1995

HF 5657.4 M66

Accounting

Horngren, Charles T

1995

HF 5635 H82A

Accounting

May, Robert G.

1995

HF 5635 M452A

Accounting and finance for lawyers in a nutshell

Meyer, Charles H.

1995

HF 5635 M5857A

Accounting principles practices.

Necley , Paden

1995

HF 5635 N38A

Office automation : a systems approach

Palmer ,Jonet

1995

HF 5548 R35O

Principles of Cost Accounting

Charles J.Nagy

1995

HF 5686.C8 S352P

Accounting Concepts and Applications

Skousen, K. Fred.

1995

HF 5635 S618A

Intermediate Accounting

Thomas R. Dyekman

1995

HF 5635 D985I

Financial accounting : concerpts and uses

Bazley, John D.

1995

HF 5635 B35F

Schaum's outline of theory and problems of cost acco Polimeni, Ralph S.

1994

HF 5686 C8P59

Accounting Principles and Practices Module 1

Neeley Imke

1994

HF 5635 N38A

Understanding Consumer Behavior

Peter, J. Paul

1994

HF 5415.33 P48U

The underground guide to Escel 5.0 for windows : sli Hudspeth ,Lee

1994

HF 5548.4.M523 H83U

Auditing : an integrated approach

Arens,Alvin A.

1994

HF 5667 A69A

Finacial accounting : information for decisions

Lngrarn, Robert W.

1994

HF 5635 I484F

1994

HF 5635 D228F

Financial accounting : an introduction to concepts, m Stickney, Dlyde P. ; Weil, Roman L.
Principles of accounting

Walgenbach, Paul H. ; Dittrich, Norman E. 1984
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Financial accounting : tools for business decision mar Kimmel,Paul D.

HF 5635 K538F

CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาภาษีอากร

HF 5681.T3 จ812ซ

จุฑามาศ ทิพยากรณ์กล
ุ

CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการสอบบัญชีทป
ี่ ระมวลโดยคอมพิ
ณั ฐกิวตเตอร์
ติ์ ทิพยาภรณ์กล
ุ

HF 5667 ณ322ก

CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการบัญชี 2

จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กล
ุ

HF 5667 จ749ซ

CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการบัญชี

จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กล
ุ

HF 5681.T3 จ812ซ

CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชา กฎหมายที่เกีย
่ วข ้องกับการประกอบวิ
จุฑามาศชาชี
ทิพ
พยาภรณ์
สอบบัญ
กชี
ล
ุ 1-2

HF 5627 จ628ซ

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน

ฝ่ ายวิชาการสถาบันวิชาการตําราทอง

HF 5667 ฝ236ค

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ต ้นทุนการกู ้ยืม

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

HF 5601

น26

Managerial Accounting Creating Value in a Dynamic B Ronald W.Hilton

HF 5657.4 H48M

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

HF5601 ส4ม

หลักการบัญชี 1

Yodbutr,Arunee.

HF 5601 อ419ห

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรือ
่ ง ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์

HF 5601 น26

ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร = TAX AUDITOR : วิชาการสอบบัญชี แท็ก บิซเิ นส เซ็นเตอร์

HF 5667 ท812ผ

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น ฉบับอ่านเข ้าใจง่าย

HF 5655.T5 อ656ก

อํานาจ รัตนสุวรรณ

ชุดวิชากฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี Business, Center

HF 5667 ผ711

ิ้ สุด เจริ
งบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีอนุญาตสําหรับปี สน
31 ญ
ธัน
โภคภั
วาคมณ2548
ฑ์อาหาร
และ2547

HF 5601 จ722ง

งบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เจริญเจริ
โภคณฑ์
ญโภคภั
อาหาร
ณฑ์อจําหาร
ากัด จํากัด

HF 5601 จ722ง

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต : ชุดวิชากฎหมายทีเ่ กีย
่ Tax
วข ้องกั
Business
บการประกอบวิ
Center ชาชีพสอบบัญชี

HF 5667 ท812ค

มาตรฐานการสอบบัญชี การสอบทานงบการเงิน มกราคม 2543
สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

HF 5601 น26

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน

ฝ่ ายวิชาการสถาบัน The Best Center

HF 5667 น23ส

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

HF 5601 ส4ม

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบเจ ้าพนั กงานสรรพากรปฏิบัตงิ าน

ฝ่ ายวิชาการสถาบัน The Best Center

HF 5699.5 ฝ97ค

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบเจ ้าพนั กงานการเงินและบัญชีปฏิบัตก
ิ ารกรมการปกครอง
ฝ่ ายวิชาการสถาบัน The Best Center

HF 5667 ฝ63ค

คูม
่ อ
ื การบัญชี

ั เดชรุง่ เรืองเจริญ
วิชย

HF 5601 ว539ค

การออกแบบระบบบัญชี

วันเพ็ญ กฤตผล

HF 5601 ว115ก

การสอบบัญชี

พยอม สิงห์เสน่ห ์

HF 5667 พ216ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

นุชจรี พิเชฐกุล

HF 5655.T5 น724ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

สมปอง สุขเอีย
่ ม

HF 5604 ส261ร

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

สมปอง สุขเอีย
่ ม

HF 5604 ส261ร

้ มาขายไป
การบัญชีภาคปฏิบัตธิ รุ กิจซือ

วชิระ บุณยเนตร

HF 5655.T5 ว152ก

การบัญชีธรุ กิจลิชซิง่

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

HF 5601 ส4ก

การบัญชีธนาคาร เล่ม 2

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ธิ์

HF 5601 น46ก
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คูม
่ อ
ื เตรียมสอบผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต : ชุดวิชาการสอบบัญชี Tax
2 Business Center

HF 5667 ท812ค

การตรวจสอบภายในสมัยใหม่

HF 5667 อ862ก

อุษณา ภัทรมนตรี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรือ
่ ง การแสดงรายการและการเปิ
สมาคมนั
ดเผยข
กบั้อมู
ญลชีสํแาละผู
หรับ้สอบบั
เครือ
่ งมื
ญชี
อรทางการเงิ
ับอนุญาตแห่
น งประเทศไทย

HF 5601 ส4ม

หลักการบัญชีบริหาร

HF 5657.4 ส163ห

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์และหลักการพืน
้ ฐานของการสอบบั
สมาคมนักญ
บัชี
ญชี
พฤศจิ
และผูก้สอบบั
ายน 2542
ญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

HF 5601 น26

การบัญชีเพือ
่ การวางแผนและควบคุม

HF 5655.T5 ก27ก

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

กวี วงศ์พฒ
ุ

HF 5667 ก324ก

การตรวจสอบและควบคุมภายใน = Internal auditing and control
คมสันต์ อินตา

HF 5668.25 ค245ก

การบัญชีการเงิน

HF 5655 พ281ก

พรสิร ิ ปุณเกษม

World wide work worldclss = เตรียมตัวอย่างไรให ้ได ้งานภายใน
ณั ฐยา1 รัเดื
ตอ
นกาญจน์
น

HF 5383 ณ349ว

รายงานการสอบบัญชี

HF 5667 ส761ก

สุชาย ยังประสิทธิก
์ ล
ุ

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 300 - 399 การวางแผนงานสอบบัสมาคมนั
ญชีพฤศจิ
กบักญ
ายน
ชีแ2542
ละผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

HF 5601 น26

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 - 799 การสรุปผลงานสอบบัญ
สมาคมนั
ชีและการรายงาน
กบัญชีและผู
พฤศจิ
้สอบบั
กญ
ายน
ชีรับ
2542
อนุญาตแห่งประเทศไทย

HF 5601 น26

การบัญชีการเงิน

ปรีเปรม นนทลีรักษ์

HF 5657 ป468ก

การบัญชีการเงิน

ธนิษฐา ชีวพัฒนาพันธุ์

HF 5601 ธ265ก

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต...

Tax Business Center

HF 5667 ส814ค

การวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยเทคนิค

ั
จินตนา ธนวิบล
ู ย์ชย

HF 5549.56 จ482ก

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบบัญชี

เจริญ เจษฎาวัลย์

HF 5667 ส772ค

การบัญชีบริหาร

เสนาะ ติเยาว์

HF 5601 ส925ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนบริษัทและการร่วมค ้า

สุรย
ิ ุ เมืองขุนรอง

HF 5602 ส863ก

งบการเงิน

โอฬาร กลีบพุฒ

HF 5681.B2 ก37ว

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบ เล่ม 3 ตอน: วิธก
ี ารตรวจสอบ

HF 5668.25 จ72ก

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด ้านการเงินการบัญชี

บริษัทคอมพิวเทค ไมโครซิสเต็ม

HF 5548.5 ค187ก

ระบบบัญชีสําเร็จรูป

Account For Office

HF 5601 อ71

หัวเราะก๊าก..กับการเงินงบการเงิน

กฤษณ์ ศิรก
ิ ลการ

HF 5681.B2 ก4

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบผู ้สอบบัญชีภาษีอากร

Tax Business Center

HF 5667 ท812ค

ึ ษา:การให ้คําแนะนํ าทางธุรกิจสูค
่ วามสําเร็จสําหรับ SMEs
กรณีศก
ศูนย์แนะนํ าธุรกิจ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

HF 5415.335 ศ812ก

บัญชีเบือ
้ งต ้น

HF 5601 บ112บ

บังอร ขุนชิต

้ จงมรรยาทของผู ้สอบบั
มรรยาทผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและคําชีแ
นั กญบัชีญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย,สมาคม

HF 5627 น26ม

ระบบควบคุมภายใน:หลักการและวิธก
ี ารปฏบัต ิ

เจริญ เจษฎาวัลย์

HF 5668.25 จ722ร

ิ
การบัญชีทรัพย์สน

รุภาวดี เจริญทรัพย์

HF 5681 ร46ก

การตรวจสอบภายใน

เจริญ เจษฎาวัลย์

HF 5668 จ74ก
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คูม
่ อ
ื เบือ
้ งต ้นสําหรับธุรกิจ SMEs

พัชรินทร์ เบอร์ค

HF 5001 พ523ค

การจัดทํารายงานการประเมินผล

นิศา ชูโต

HF 5549.5 น38ก
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