
รายการหนังสือ วันที ่29 เม.ย. 2016 / New Book List (29 Apr 2016)

No. ชือ่หนังสือ - ผู้แต่ง / Book Name - Author เลขหมู่ / Book No. Barcode

1 Manga Messiah / NEXT 232 N567M E007529
2 Manga Metamorphosis / NEXT 225.9505 N567M E007530

3 เป็นหนึ่งเดียวในความรัก (การแต่งงานแบบคาทอลิก) / เพิ่มศักด์ิ เสรีรักษ์, วุฒิชัย อ่องนาวา. 265.5 พ941ป 0009092
4 พระเยซูเจา้และบรรดาศิษยผู้์ติดตาม / วสันต์ พิรุฬวงศ์ 232.95 ว358พ 0009093
5 ระบบนิเวศวิทยากับการพัฒนาชีวิตด้านจติใจ / เจริญ ว่องประชานุกูล  248.482 จ722ร 0009094
6 เร่ิมต้นที่ดินดี (พระวาจาน่าคิด เล่มปฐมเลิก) / ภคัพล มหัตกุล 080 ภ322ร 0009095
7 ดุจตะเกียงที่ส่องทาง / เชษฐา ไชยเดช 080 ช723ด 0009096
8 พระทรมานของพระเยซูเจา้: อรรถาธิบายพระวรสารนักบุญมาระโก บทที่ 14-15 / สมเกียรติ ตรีนิกร 232.96 ส232พ 0009097
9 หนึ่งภาพเก่าหลากหลายเร่ืองราว / พรชัย สิงห์สา  275.93 พ231ห 0009098
10 ข่าวดีแห่งชีวิต ข้อคิดประจ าวันในช่วงเทศกาลปัสกา / สมเกียรติ ตรีนิกร 252.63 ส232ข 0009099
11 มากกว่าช่างไม้ / จอซ์ แม็คดอเวลล์ 232.9 ม862ม 0009100
12 ภาวนาประจ าวัน 4 : ยอห์น โคโลสี ยากอบ / เทกุก คัง 242.2 ค238ภ 0009101
13 ภาวนาประจ าวัน 5 : กิจการของอัครทูต 1 ทิโมธี 2 ทิโมธี ฟิเลโมน 2 ยอห์น / เทกุก คัง 242.2 ค238ภ 0009102
14 เพิ่มค่า... เงินคุณ / ฮาเวิร์ด เดยตั์น 220.83524 ด884พ 0009103
15 ชีวิตสาวก: รากฐานชีวิตคริสเตียนและอุปนิสัยคริสเตียน / สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจกัร  269.3 ส181ช 0009104
16 งานของพระบิดา: คู่มือเพื่อการท าพันธกิจในโลกธุรกิจ / ปีเตอร์ ซึคาฮีรา 266.023 ซ362ง 0009105
17 ส าคัญที่ความรัก / คาร์โล คาเร็ตโต 248.84 ค341ส 0009106
18 ประวัติดนตรีศักด์ิสิทธิพ์ระศาสนจกัรคาทอลิกไทย / จติตพิมญ์ แยม้พราย 781.71 จ413ป 0009107

หนังสือทั่วไป ภาษาอังกฤษ / English General Books

หนังสือทั่วไป ภาษาไทย / Thai General Books
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19 คู่มือแนะแนวการสอนค าสอนในประเทศไทย / คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 268.4 ค121ค 0009108
20 ตอบค าถามคาใจ บทสนทนาของคริสเตียนในเร่ืองศาสนาพุทธ / เค. ไมเคิล ฮิลเดอร์แบรนด์ 291.1 ฮ457ต 0009109
21 กันดารวิถี: บันทึกการเดินทางของคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี / สมาคมพระคริสตธรรมไทย 222.14 ส293ก 0009110
22 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจยัเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา 001.43 ช523ศ 0009111
23 เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ / สิทธิ ์ธีรสรณ์ 808.066 ส721ค 0009112
24 ระเบียบวิธีวิจยัสังคมจากประสบการณ์จริง / วิลเลียม ฟุต ไวท์ 301.072 ว967ร 0009113
25 การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรส าหรับงานวิจยั / ยทุธ ไกยวรรณ์ 519.535 ย351ก 0009114
26 ระเบียบวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏบิัติ / สุวิมล ติรกานันท.์ 300.72 ส882ร 0009115
27 การวิจยัเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา / งามพิศ สัตยส์งวน 301.072 ง341ก 0009116
28 วิจยัเชิงคุณภาพทางการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์  370.72 ร374ว 0009117
29 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เจา้ฟ้าหญิงในดวงใจ" / สละ นาคบ ารุง 923.1593 ส367ส 0009118
30 ความยุติธรรม / ไมเคิล เจ. แซนเดล 172.2 ซ812ค 0009119
31 มีเหตุผลที่พระเจา้ยงัให้เราหายใจ / ซูซาน สเปนเซอร์-เวนเดล, เบร็ต วิตเทอร์ 920.72 ส224ม 0009120
32 จงถ่ายเอกสารหน้าสารบัญ แล้วคุณจะเรียนเก่งขึ้น / อิโต มะโกะโตะ 370.1523 ม271จ 0009121
33 เทคนิคสรุปทุกอยา่งลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า / อะซะดะ ซุงุรุ 808.06665 ซ399ท 0009122
34 เร่ืองสุขภาพสนุกๆ สไตล์หมอแมว / หมอแมว มีหมี 616 ห177ร 0009123
35 โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ ์ประวัติศาสตร์ และความขัดแยง้ / ดุลยภาค ปรีชารัชช  959.1 ด728ร 0009124
36 "บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม 923.2593 ว491บ 0009125
37 นาคยดุครุฑ: "ลาว" การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย / ก าพล จ าปาพันธ์ 959.3 ก581น 0009126
38 ISIS: เจาะลึกกองก าลังรัฐอิสลาม / ก าพล จ าปาพันธ.์ 303.625 ว989อ 0009127
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39 ยอ้นรอยพันธสัญญาใหม่: จาก 52 เร่ืองราวยิ่งใหญ่ในพระคัมภร์ี / เคนเน็ธ โบอา 242.2 บ939ย 0009128
40 ก้าวที่แตกต่าง / แม็กซ์ ลูคาโด 230.4 ล714ก 0009129
41 ความรักความผูกพันกับจนี: การระลึก 30 ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยอืนจนี / ส านักข่าวซินหัว 327.593021 ซ319ค 0009130

42 Christmas Story: Ready, Set, Find / Scandinavia คต S283C CE00577
43 Easter Story: Ready, Set, Find / Scandinavia คต S283E CE00578

44 การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรส าหรับงานวิจยั / ยทุธ ไกยวรรณ์ CD00583
45 Left Behind: The DVD Collection /  Kirk Cameron CD00584

46 จกัรวาลระหว่างบรรทัด: รวมผลงานนักเขียน "รางวัลมติชน" ประจ าปี 2557 รส จ228 S000094
47 สายน้ าไม่เหือดหาย: 7 เร่ืองส้ันเกียรติยศ และ 10 ผลงานจากรางวัลมติชนสุดสัปดาห์ รส ส659 S000095
48 สัจนิรันดร์ของวันอาทิตย:์ รวมผลงานนักเขียน "รางวัลมติชน" ประจ าปี 2558 รส ส551 S000096
49 โลกของหนูแหวน (วัยซน) / ศราวก รส ศ168ล S000097
50 โลกของหนูแหวน (ภาคก่อนวัยรุ่น) / ศราวก รส ศ168ล S000098

51 ศึกษารูปแบบการประกาศพระกิตติคุณของคริสตจกัรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย / ก าธร ปล้ืมจติร์ TH00291
สารนิพนธ์ของสถาบันฯ (BIT Thesis)

หนังสือคริสเตียนศึกษา / Christian Education Books

สือ่โสตทัศนวัสดุ (ซีดี ดีวีด)ี / CD & DVD

เรื่องสัน้ (Short Stories)


