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1 แกะรอยรัก: แผนการไถ่จากปฐมกาลถึงวิวรณ์ เล่ม 1 (The Progress of Redemption) / วิลเลม ฟานเกเมเรน 234.3 ฟ318ก 0008984
2 แกะรอยรัก: แผนการไถ่จากปฐมกาลถึงวิวรณ์ เล่ม 2 (The Progress of Redemption)  / วิลเลม ฟานเกเมเรน 234.3 ฟ318ก 0008985
3 นายธนาคารเพื่อคนจน (VERS UN MONDE SANS PAUVRETE) / มูฮัมหมัด ยนูุส 332.1 ย484น 0008986
4 ฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร: ชีวิตที่เคล่ือนไปด้วยวัตถุประสงค์ ฉบับปรับปรุงใหม่เพิ่มเป็น 42 วัน / ริค วอร์เรน   248.4 ว365ฉ 0008987
5 พระเยซู พระเมสสิยาห์ : ส ารวจชีวิตของพระคริสต์ / โรเบิร์ต เอช สไตน์.   232.901 ส177พ 0008988
6 พระเยซู พระเมสสิยาห์ : ส ารวจชีวิตของพระคริสต์ / โรเบิร์ต เอช สไตน์.   232.901 ส177พ 0008989
7 พระเยซู พระเมสสิยาห์ : ส ารวจชีวิตของพระคริสต์ / โรเบิร์ต เอช สไตน์.   232.901 ส177พ 0008990
8 ภาษาอาเซียน / สุทัศน์-จริโชติ สังคะพันธ์   495.9048 ส778ภ 0008991
9 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) / ณรงค์ โพธิพ์ฤกษานันท์ 341.2473 ณ211อ 0008992
10 ปรัชญาวิจยั / รัตนะ บัวสนธ์   001.4 ร374ป 0008993
11 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์: เน้นส าหรับงานวิจยั / ศิริชัย พงษ์วิชัย 005.369 ศ452ก 0008994
12 ทองค า ก านาน และงดมอบ (Gold, Frankincense and More: Why and How We Make Offerings to God) / ชาติชาย จารุวาที 248.61 ช518ท 0008995
13 เมล็ดพันธุแ์ห่งปรีชาญาณ เล่ม 6 / คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 251.08 ค125ม 0008996
14 สุดยอดค าถามสู่การเป็นยอดผู้น า  (Good Leaders Ask Great Questions) / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์   658.4092 ม854ส 0008997
15 วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ / ลิล ลาวน์เดส 808.51 ล281ว 0008998
16 รากฐานชีวิตคริสเตียน: หนังสือเชิงปฏบิัติการเพื่อการเติบโตฝ่ายจติวิญญาณสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ / ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ 248 ศ524ร 0008999
17 คริสตจกัรที่เคล่ือนไปด้วยวัตถุประสงค์  / ริค วอร์เรน   254.5 ว365ค 0009000
18 วิธีศึกษาพระคัมภร์ีของริค วอร์เรน / ริค วอร์เรน 220.071 ว365ว 0009001
19 วิธีศึกษาพระคัมภร์ีของริค วอร์เรน / ริค วอร์เรน 220.071 ว365ว 0009002

หนังสือทั่วไป ภาษาไทย / Thai General Books
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21 พระคัมภร์ีแบบแสดงผู้พูด / หน่วยงานพระคัมภร์ีฉบับแปลใหม่ 220.50593 ห141พ 0009003
22 ใครมาทานอาหารกับอับราฮัม: การปรากฏตัวของพระเจา้ในสภาพมนุษยใ์นพระคัมภร์ีฮีบรู /  อาเซอร์ อินเทรเตอร์   231 อ743ค 0009004
23 นมัสการฟื้นโลก (Emerging Worship) / โรแลนด์ วอร์ตัน 264.2 ว365น 0009005
24 สีสันพระวาจา: ขุมทรัพยพ์ระคัมภร์ี เล่ม 2 / พงศ์ ประมวล 220.7 พ112ส 0009006
25 ดอนบอสโก: บิดาและอาจารยข์องเยาวชน / เทเรซีโอ บอสโก   922.22 บ246ด 0009007
26 วิธีการอบรมของคุณพ่อบอสโก (Don Bosco's Educational Method) / Abraham Panampara.   268.6 พ614ว 0009008
27 นักบุญเปโตร อัครสาวกผู้ปฏเิสธพระเยซูเจา้ แต่รักพระองค์มาก / เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช 225.9 ก768น 0009009
28 ค าอธิษฐานของพระเยซู เพื่อการทะลุทะลวงในชีวิต / เอลเมอร์ แอล. ทาวน.์   242.2 ท382ค 0009010
29 ฝันยิ่งใหญ่ หัวใจไม่ยอมแพ้ (Dream Big) / Ignatius Ho 158.1 ฮ871ฝ 0009011
30 ระลึกถึงวาติกันที่ 2: รุ่งอรุณแห่งการรอคอย และสังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ ์/ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม   264.02 ค122ร 0009012
31 เมือ่ความตายเรียกหา จงอยา่กลัวมัน / ชาติ ชลทิศ   242.2 ช516ม 0009013
32 ภาพจากที่เกิดเหตุ เหตุเกิดจากพระวาจา / อนุชา ไชยเดช   270 อ187ภ 0009014
33 จดหมายนักบุญเทโอฟาน เวนารด์: มรณสักขีในเวียดนาม คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) / ยงั กูนนู 266.09 ก743จ 0009015

34 People of the Bible / Leyah Jensen คต J54P CE00574

35 การวิเคราะห์ข้อมูลเฃิงคุณภาพ : การจดัการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย / เบญจา ยอดด าเนิน-แอ็ตติกจ.์ 001.42 บ795ก RS00002
36 การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจยัภาคสนาม / เบญจา ยอดด าเนิน-แอ็ตติกจ์ 001.43 บ795ก RS00003

รายงานการวิจยั ชีวิตและการท าพันธกิจของคริสตจกัรคลองเตย (สุขุมวิท 93) สังกัดคริสตจกัรภาคที่ 7 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย /
วารุนาฏ เชื้อหน่าย, นันทิยา เพ็ขรเกตุ

หนังสือคริสเตียนศึกษา / Christian Education Books

หนังสือส าหรับห้องวิจยั / Research Room Books

RS0000437
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38 การบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2563  / ชาตรี มูลสถาน RS00005
39 บทบาทของคริสต์จกัรในจงัหวัดเชียงใหม่ในการสร้างแรงจงูใจสาธารณะ / บุญยฤทธิ ์พร้อมสุทธิพงศ์ RS00006
40 รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจยัระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงเพื่อวัยสูงอาย ุ/ คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาฯ RS00007

Effects of Christian Theological English Reading Using Concept-Oriented Reading Instruction to Enhance Reading 
Comprehension and Reading Motivation of Undergrauated Students (ผลกระทบของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
เทววิทยาคริสเตียนแบบเน้นมโนทัศน์ต่อความเข้าใจในการอ่านและแรงจงูใจในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต) / 
Jenjira Kiriratnitikul.
ปัจจยัของการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงที่ส่งผลให้เกิดความสุขของคริสเตียนในสังกัดคริสตจกัรภาคที่ 7 แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทย / วิจติรา อัครพิชญธร, เสรี หล่อกัณภยั, ฮอง ซิก ชิน

43 การรับรู้การทรงเรียกเพื่อเป็นศิษยาภบิาลของนักศึกษา สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน / ยทุธภณัฑ์ พินิจ RS00010
ความสัมพันธ์ระหว่างการท าพันธกิจกับการด าเนินชีวิตของสมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง สังกัดคริสตจกัรภาคที่ 7 สภาคริสตจกัร RS00011
ในประเทศไทย / สุรศักด์ิ กิติเรืองแสง, ยทุธภณัฑ์ พินิจ, นันทิยา เพ็ชรเกตุ.

45 อนาคตภาพคริสตจกัรขุนกลาง 2024 / ปิยธิดา แซ่ยะ RS00012
46 การท าพันธกิจและการเติบโตของคริสตจกัรร่มเกล้าความรอดป่าไร่หลวง / ทวีศักด์ิ แอบคีรีวงศ์. RS00013

การส ารวจเจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคริสตจกัรของสตรีคริสเตียนสังกัดภาคที่ 6 สภาคริสตจกัรในประเทศไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร / วิไล ตันกุระ

48 ผลของโปรแกรมกิจกรรมการใช้บทเพลงนมัสการพระเจ้าแบบคริสเตียนทีม่ีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาบ้า / ลักษณา เสาวรส RS00015
49 กลยทุธ์การประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้โดยผ่านช่องทางอาชีพและธุรกิจของสมาชิกคริสตจกัร / ซูเหรียญ ค้ิวพอจติ RS00016

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการปฏบิัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา จากศูนย์
พระคริสตธรรมเก็ธเซมาเน จงัหวัดกาญจนบุรี / มานะ มวลพฤกษา

44

47 RS00014

50 RS00017

41 RS00008

42 RS00009
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ศึกษาความต้องการการอภบิาลของสมาชิกคริสตจกัรสาธรภาควัยรุ่น / ศึกษาความต้องการการอภบิาลของสมาชิกคริสตจกัรสาธร
ภาควัยรุ่น / พิทักษ์ เรืองสังข์

52 ศึกษารูปแบบการอธิษฐานของคริสตจกัรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย / พจนีย ์จรพรมราช RS00019
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนของคริสตจกัรชลบุรี ภาค 7 แห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย / สิรพร วุฒิเศถกฤต

54 พระคริสตธรรมคัมภร์ี ภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับมาตรฐาน / สมาคมพระคริสตธรรมไทย. CD00580
55 รวยแบบคริสเตียน / สมาคมพระคริสตธรรมไทย. CD00581
56 The Covenant: The Story of My People  / The International Christian Embassy Jerusalem CD00582

สือ่ ดีวีดี  / DVD

53 RS00020

RS0001851


