
 
หนังสอือ่านเตรยีมสอบ 
หลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP  
 

การเตรยีมตัวก่อนการสอบสําหรบัผู้ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

• รายการวตัถุประสงค์การเรยีนรู ้(LOS) ชุดวชิาที่ 1 – 6 ซึ่งในเอกสารดังกล่าวนอกจากจะทําใหผู้้เรยีน
ทราบภาพรวมของบทเรยีนแล้ว ยังมรีายการหนังสืออ่านประกอบฉบับภาษาไทยและตําราวชิาการ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนังสอือ่านเพิ่มเติม (หวัข้อ “ขอ้กําหนดด้านการศึกษา” คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียด
ของรายวชิาและวตัถุประสงค์การเรยีนรูฯ้) 

• เนื้อหารูปแบบขอ้สอบและฝึกฝนการทําโจทย ์ ผู้เตรยีมตัวสอบสามารถศึกษาขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ
รวมถึงฝึกทําโจทยข์อ้สอบหลักสตูรการวางแผนการเงิน CFP ซึง่สมาคมฯ มตีัวอยา่งไวใ้ห ้ 
(หวัขอ้ “ขอ้กําหนดด้านการสอบ”  > เลือก “เนื้อหาและรูปแบบขอ้สอบ” > ขอ้ที่ 6 ตัวอยา่งขอ้สอบ) 

• รายการหนังสอือ่านประกอบ รายละเอียดตามรายการด้านล่าง 
 

ข้อสอบฉบับท่ี หนังสืออ่านประกอบ ราคา หมายเหตุ 

1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน 

   ภาษี และจรรยาบรรณ 

 

 

 

350.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่ 
(1) INVESTORY Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ในวนัอังคาร - วนัอาทิตย ์ 
(ปิดทําการวนัจนัทร)์ เวลา 09:00 - 17:00 น.  
สอบถามขอ้มูล โทร. 02-009 9000 ต่อ 3567 

(2) ศูนยห์นังสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(3) สัง่ซื้อรูปแบบ E-Book ได้ที่เวบ็ไซต์ตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย คลิกที่นี่  

 

 

 

200.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
จดัสง่ทางไปรษณียไ์ทย ค่าจดัสง่ 50.- บาท 
โอนเขา้บญัช ี“สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” ธนาคาร
กสกิรไทย เลขที่ 017-2-2711-3  พรอ้มกับสง่สาํเนาใบ
โอนมายงัสมาคมฯ เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานการชาํระเงินพรอ้ม
ที่อยูใ่นการจดัสง่ มายงัอีเมล Tfpa@tfpa.or.th 
สอบถามขอ้มูล โทร. 02-009 9393 ต่อ 3731  

2 การวางแผนการลงทนุ 
 (หลักสูตรเดิม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

550.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่ 
(1) INVESTORY Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ในวนัอังคาร - วนัอาทิตย ์ 
(ปิดทําการวนัจนัทร)์ เวลา 09:00 - 17:00 น.  
สอบถามขอ้มูล โทร. 02-009 9000 ต่อ 3567 

(2) ศูนยห์นังสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(3) สัง่ซื้อรูปแบบ E-Book ได้ที่เวบ็ไซต์ตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย คลิกที่นี่ 

Last updated: วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 

® 

https://www.tfpa.or.th/9e6417ebffecef071/Financial_Planner2.html
https://www.tfpa.or.th/9e6417ebffecef071/Financial_Planner2.html
https://www.set.or.th/th/education-research/education/setbook/text-book/setbook/50-book
mailto:Tfpa@tfpa.or.th
https://www.set.or.th/th/education-research/education/setbook/text-book/setbook/51-book


ข้อสอบฉบับท่ี หนังสืออ่านประกอบ ราคา หมายเหตุ 

2 การวางแผนการลงทนุ 
 (หลักสูตรเดิม) 
 ต่อ. 
 

 

 

 

100.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่ 
(1) INVESTORY Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ในวนัอังคาร - วนัอาทิตย ์ 
(ปิดทําการวนัจนัทร)์ เวลา 09:00 - 17:00 น.  
สอบถามขอ้มูล โทร. 02-009 9000 ต่อ 3567 

(2) ศูนยห์นังสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(3) สัง่ซื้อรูปแบบ E-Book ได้ที่เวบ็ไซต์ตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย คลิกที่นี่ 

2New การวางแผนการลงทนุ 

 (หลักสูตรปรับปรุงใหม่  

ปี 2564) 

  

 

 

 

450.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดเ้ฉพาะรูปแบบ E-Book ได้ที่ 
https://www.mebmarket.com 
 

 

 

 

100.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดเ้ฉพาะรูปแบบ E-Book ได้ที่ 
https://www.mebmarket.com 
 

 

 

 

100.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่ 
(1) INVESTORY Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ในวนัอังคาร - วนัอาทิตย ์ 
(ปิดทําการวนัจนัทร)์ เวลา 09:00 - 17:00 น.  
สอบถามขอ้มูล โทร. 02-009 9000 ต่อ 3567 

(2) ศูนยห์นังสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(3) สัง่ซื้อรูปแบบ E-Book ได้ที่เวบ็ไซต์ตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย คลิกที่นี่ 

3 การวางแผนประกันภยัและ
การเกษียณ  

 

 

 

 

 

450.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่ 
(1) INVESTORY Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ในวนัอังคาร - วนัอาทิตย ์ 
(ปิดทําการวนัจนัทร)์ เวลา 09:00 - 17:00 น.  
สอบถามขอ้มูล โทร. 02-009 9000 ต่อ 3567 

(2) ศูนยห์นังสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(3) สัง่ซื้อรูปแบบ E-Book ได้ที่เวบ็ไซต์ตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย คลิกที่นี่ 

https://www.set.or.th/th/education-research/education/setbook/text-book/setbook/35-book
https://www.mebmarket.com/
https://www.mebmarket.com/
https://www.set.or.th/th/education-research/education/setbook/text-book/setbook/35-book
https://www.set.or.th/th/education-research/education/setbook/text-book/setbook/52-book


ข้อสอบฉบับท่ี หนังสืออ่านประกอบ ราคา หมายเหตุ 

3 การวางแผนประกันภยัและ
การเกษียณ 
ต่อ. 

 

 

 

480.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่ 
(1) INVESTORY Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ในวนัอังคาร - วนัอาทิตย ์ 
(ปิดทําการวนัจนัทร)์ เวลา 09:00 - 17:00 น.  
สอบถามขอ้มูล โทร. 02-009 9000 ต่อ 3567 

(2) ศูนยห์นังสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(3) สัง่ซื้อรูปแบบ E-Book ได้ที่เวบ็ไซต์ตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย คลิกที่นี่ 

4 สว่นที่ 1 การวางแผนภาษี
และมรดก  

 

 

 

 

266.-  

• ภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายรษัฎากร 
• คําอธบิายประมวลกฏหมายแพง่และพาณชิย ์บรรพ 6 

มรดก หรอื  
• คําอธบิายกฏหมาย มรดก  ดร.กฤษรตัน์ ศรสีวา่ง  

 
สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่  
ศูนยห์นังสอืแหง่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย หรอื 
รา้นหนังสอืชัน้นาํทัว่ประเทศ  
 

 

 

 

280.- 

 

 

 

198.- 

4 สว่นที่ 2 การจดัทําแผนการเงิน 
 

 

 

 

480.- 

สัง่ซื้อหนังสอืไดท้ี่ 
(1) INVESTORY Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ในวนัอังคาร - วนัอาทิตย ์ 
(ปิดทําการวนัจนัทร)์ เวลา 09:00 - 17:00 น.  
สอบถามขอ้มูล โทร. 02-009 9000 ต่อ 3567 

(2) ศูนยห์นังสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(3) สัง่ซื้อรูปแบบ E-Book ได้ที่เวบ็ไซต์ตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย คลิกที่นี่ 

 

https://www.set.or.th/th/education-research/education/setbook/text-book/setbook/53-book
https://www.set.or.th/th/education-research/education/setbook/text-book/setbook/54-book

