
วิทยาลัยแสงธรรม 
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/อัลเลลูยา 

หนังสือแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจ้าของชาวคริสต์ 
โดย บาทหลวง ผศ.วสันต์ 

พิรุฬห์วงศ์  C.S.S. 
ราคา  180  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล 
โดย บาทหลวง ผศ.ทัศไนย์ คมกฤส 

ราคา 120  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

บาทหลวง ศาสนบริกรของพระเจ้า 
โดย มุขนายกเกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิชและคณะ 
ราคา 60  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

วิวรณ์วิทยา 
โดย บาทหลวง ผศ.วสันต์ 

พิรุฬห์วงศ์  C.S.S. 
ราคา  200  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ดุจตะเกียงที่ส่องทาง 
โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช 

ราคา  120  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

วิถีชีวิตแห่งความเป็นหนึง่เดียว
แบบองค์รวมและแนวปฏบิัติ 

โดย บาทหลวง ผศ.สมชัย 
พิทยาพงศ์พร 

ราคา  35  บาท 
 



 

 

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / อัลเลลูยา 

( ลดราคา 10% จากราคาปก ) 
 

An Introduction to Ancient 
Western Philosophy 

โดย  Patrick A. Connaughton 
ราคา 250  บาท 

 
 

  
กฎหมายศาสนจักร

โรมันคาทอลิก 
โดย บาทหลวง ดร.วชิา หิรญัญการ 

ราคา 120  บาท 
 

  
In the footsteps of the 

fathers 
โดย  Patrick A. Connaughton 

ราคา 200  บาท 
 

 

  
การแต่งงานแบบคาทอลิก 

 

โดย  บาทหลวงเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ 
ราคา 120  บาท 

 

  
Philosophy of History 

โดย Rev. Jean-Marie Dantone   
      M.E.P. 

ราคา 100  บาท 
 

 

  
การเผยแสดง 

โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา 10  บาท 
 



  
การภาวนาด้วยพระหฤทัยพระ

เยซูเจ้า 

โดย พิสุทธิ์ศรี  รัตตมณี 
ราคา 120  บาท 

 
 

  
การศึกษาคาทอลิก 

 

โดย บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร 

ราคา 250  บาท 
 

  
การสอนคริสตศาสนธรรม 

 
โดย บาทหลวงวัชศิลป์  กฤษเจริญ 

และคณะ 
ราคา 60  บาท 

  
การสานสัมพันธ์ในคริสต์ศาสนา

(คาทอลิก-โปรเตสแตนต์) 

โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  15  บาท 

  
ความรู้ทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ ์

โดย บาทหลวง ผศ.วสันต ์
พิรุฬห์วงศ์  C.S.S 
ราคา 240  บาท 

 

  
ความรักของพระเยซูคริสตเจ้า

ต่อมนุษย์ (เล็ก) 
โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  10  บาท 
 

  
คุณค่าและความหมายของชีวิต 

 
โดย บาทหลวงยังมารี ดังโตแนล. 
      M.E.P. 

ราคา 120  บาท 
 

  
เครื่องหมายแสดงและ

สัญลักษณ ์
โดย บาทหลวงส าราญ  วงศเ์สงี่ยม 

ราคา 190  บาท 
 



  
แนวทางและอัตลักษณ์ครูสอน 

คริสตศาสนธรรม 
โดย บาทหลวงวีระ  อาภรณ์รัตน์ 

 
ราคา 120  บาท 

 

  
บาทหลวง ศาสนบริกรของ 

พระเจ้า 
โดย มุขนายกเกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิชและคณะ 
ราคา 60  บาท 

 

  
ประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล 

โดย บาทหลวง ผศ.ทศัไนย์ คมกฤส 

ราคา 120  บาท 
 

 

  
ปรัชญาศาสนา 

โดย บาทหลวงวุฒิชัย  อ่องนาวา 
ราคา 200  บาท 

 

  
ปรัชญา สะพานเชื่อม
วิทยาศาสตร์กับศาสนา 

โดย บาทหลวงยังมารี ดังโตแนล. 
      M.E.P. 

ราคา 120  บาท 
 

  
เป็นหนึ่งเดียวในความรัก  

(การแต่งงานแบบคาทอลิก) 
โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  20  บาท 
 

  
พบพระเยซูเจ้า 

โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  10  บาท 

  
พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใด 

  โดย บาทหลวง ผศ.ดร. ฟรังซิส     
        ไกส์ S.D.B. 

ราคา  300  บาท 
 



  
พระตรีเอกภาพ หนึ่งเดียวใน

ความรัก 
โดย  บาทหลวง ผศ.ดร. ฟรังซิส     
       ไกส์ S.D.B. 

ราคา  60  บาท 

  
พระนางมารีย์ หนทางสู่ 

พระเยซูคริสตเจ้า 
โดย  มุขนายก เกรียงศักดิ์   

            โกวิทวาณิช 
ราคา  60  บาท 

 

  
พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์

ผู้ติดตาม 
โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  20  บาท 
 

  
พระวาจา 

โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  10  บาท 
 

  
พัฒนาการวิถีชีวิตจิตคริสตชน 

โดย บาทหลวง ผศ.สมชัย 
พิทยาพงศ์พร 

ราคา 250  บาท 
 
 

  
พิธีกรรมศาสนาคริสต์และ 

การเข้าสู่วัฒนธรรม 
โดย บาทหลวง ส าราญ  วงศ์เสงี่ยม 

ราคา  60  บาท 
 

  
ภาวนา ด้วยคุณค่าและ

ความหมาย 
โดย บาทหลวงวงศ์สวัสดิ์  แก้วเสนีย์ 

ราคา  60  บาท 

  
มนุษย์ “ภาพลักษณ์ของพระเจ้า

และของพระคริสตเจ้า” 
โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  10  บาท 
 



  
มนุษย์ ภาพลักษณ์ของพระเจ้า 
โดย บาทหลวงวุฒิชัย  อ่องนาวา 

ราคา  60  บาท 
 
 

  
ระบบนิเวศวิทยากับการ 

พัฒนาชีวิตจิตใจ 
โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  15  บาท 
 

  
วาระสุดท้ายของมนุษย์ 

โดย บาทหลวง ดร.ฟรังซิส ไก้ส์    
      ,S.D.B. 

ราคา  60  บาท 
 
 

  
วิถีชีวิตจิตคริสตชน 

โดย บาทหลวง ผศ.สมชัย 
พิทยาพงศ์พร 

ราคา  120  บาท 
 

  
วิวรณ์ รหัสแห่งข่าวดี 

โดย บาทหลวงทัศไนย์  คมกฤส 
ราคา 120  บาท 

 

  
วิถีแห่งการให้วิถีแห่งความสุข 
โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  20  บาท 
 

  
เอกสารประกอบการสอน ทว.

271 การอบรมคริสตศาสนธรรม 
บาทหลวงวัชศิลป์  กฤษเจริญ 

ราคา 60  บาท 
 

 

  
วิวรณ์วิทยา 

โดย บาทหลวง ผศ.วสันต์ 
พิรุฬห์วงศ์  C.S.S. 
ราคา  200  บาท 

 



  
ศรัทธากับเหตุผล 

โดย สมเด็จพระสันตะปาปา 
ยอห์น ปอลท่ี2  

(ศ.กีรติ  บุญเจือ แปลและเรยีบเรียง) 

ราคา  170  บาท 
 

  
สัญญา...ที่เป็นยิง่กว่าสัญญา 

บาทหลวง สุเทพ วนพงศ์ทิพากร 
ราคา  300  บาท 

 

  
อนันตกาล 

โดย บาทหลวง ผศ. ดร.ฟรังซิส    
      ไก้ส์ ,S.D.B. 

ราคา  240  บาท 
 

  
เอกสารประกอบการสอน 

กฎหมายคริสต์ศาสนาจักร 1 
(รายวิชา ทว.351) 

โดย บาทหลวง ดร. ไพยง มนิราช 
ราคา  220  บาท 

  
เอกสารประกอบการสอน 

กฎหมายคริสต์ศาสนาจักร 2 
(รายวิชา ทว.352) 

โดย บาทหลวง ดร. ไพยง มนิราช 
ราคา  120  บาท 

 

  
เอกสารประกอบการสอน ทว.
211 พระคัมภีร์ภาคปัญจบรรพ 
โดย บาทหลวงทัศไนย์  คมกฤส 

ราคา  60  บาท 
 

  
วรรณกรรมของยอห์น 

โดย บาทหลวงทัศไนย์  คมกฤส 
ราคา  50  บาท 

 
 
 

  
คือพระเมตตา 

โดย บาทหลวง ผศ. สมชัย 
      พิทยาพงศ์พร 

ราคา  120  บาท 
 



  
เทววิทยาพระตรีเอกภาพ 
โดย บาทหลวง ผศ.วสันต ์

           พิรุฬห์วงศ์  C.S.S 
ราคา  180  บาท 

  
ดุจแสงส่องทาง 

โดย บาทหลวง ผศ. ดร.ฟรังซิส    
        ไก้ส์ ,S.D.B. 

ราคา  160  บาท 
 

  
เร่ิมต้นที่ดินด ี

โดย ภัคพล  มหัตกุล 
ราคา  120  บาท 

 

  
เกมสัมพันธ ์

โดย วรเมธ  มาหนู 
ราคา  120  บาท 

 

  
ทางแสงหิ่งห้อย 1 

โดย บาทหลวง ปติิศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ ์

ราคา  155  บาท 
 

 

  
ทางแสงหิ่งห้อย2 

โดย บาทหลวง ปติิศักดิ์ พงศ์จิพันธุ ์

ราคา  150  บาท 
 

  
ดุจตะเกียงที่ส่องทาง 

โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช 
ราคา  120  บาท 

 

  
พระเจ้าของชาวคริสต์ 

โดย บาทหลวง ผศ.วสันต ์
           พิรุฬห์วงศ์  C.S.S 

ราคา  180  บาท 
 



 

 

 
 

ข่าวดีแห่งชีวิต Good New of 
Life Easter 

โดย บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร 
ราคา 180  บาท 

 

  
 

หนึ่งภาพเก่าหลากหลาย
เร่ืองราว 

บาทหลวง พรชัย สิงห์สา 
ราคา  120  บาท 

 

  
ข่าวดีแห่งชีวิต ข้อคิดพระวาจา

ประจ าวันในช่วงเทศกาล 
มหาพรต 

โดย บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร 
ราคา  180  บาท 

 

  
พระทรมาณของพระเยซูเจ้า 

โดย บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร 
ราคา  80  บาท 

 

  
จิตภาวนาและวิธีชีวติจิตนกัพรตฯ 

โดย บาทหลวง ผศ. สมชัย 
พิทยาพงศ์พร 

ราคา  30  บาท 
 

  
ชีวิตแห่งการภาวนาส าหรับ 

คริสตชนในยุคปัจจุบัน 
โดย บาทหลวง ผศ. สมชัย 

พิทยาพงศ์พร 
ราคา  25  บาท 

 

  
เทววิทยาเรื่องร่างกาย 

โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา 10  บาท 
 

  
เทววิทยาและจิตภาวะของ

พระสงฆ์คาทอลิก 
โดย คณะกรรมการโครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ราคา  15  บาท 
 



  
 

ธรรมล้ าลึก ปัสกา 
  โดย บาทหลวง ผศ. ดร.ฟรังซิส    
        ไก้ส์ ,S.D.B. 

ราคา  120  บาท 
 

  
 

บัตรพระวาจา  
ราคา 100  บาท 

 

 


