บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน พฤศจิกายน 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย
(กรุงเทพฯ) จํากัด, 2559.
(614 ส691ส)
สาธารณสุข—สถิติและขอมูลเชิงตัวเลข
สมชัย ฑีฆาอุตมากร, บรรณาธิการ. สารบาญคําพิพากษาฎีกาประจําพุทธศักราช 2558.
กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2558.
(347.09 ส668)
คําพิพากษาศาลฎีกา--2558—สารบาญ
ไพบูลย เฮงสุวรรณ...และคณะ. กํากึดแมญิง : ชุมชนลานนากับการจัดการสุรา. กรุงเทพฯ :
ศูนยวิจัยปญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559.
(362.292 ก549)
สุรา
พจน ใจชาญสุขกิจ...และคณะ. กลยุทธการสื่อสารเพื่อบริหารแบรนด และสื่อสารการตลาดใน
ยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธไทย, 2558.
(658.827 ก287)
การสื่อสาร—ตราสินคา / การสื่อสาร--การตลาด
ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว. สรางสุขดวยตนเอง. กรุงเทพฯ : ศูนยองคกรสุขภาพ, 2559.
(658.38 ธ625ส)
ความสุข—การทํางาน
ชาญวิทย วสันตธนารัตน. มาสรางองคกรแหงความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559.
กรุงเทพฯ : ศูนยองคกรสุขภาวะ, 2559.
(658.38 ช495ม)
องคแหงความสุข
ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว. สุขภาพของพนักงานคือ พื้นฐานขององคกรแหงความสุข . กรุงเทพฯ :
ศูนยองคกรสุขภาวะ, 2559.
(658.38 ธ625ส)
องคกรแหงความสุข / พนักงาน--การดูแลสุขภาพ

ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ. องคกรแหงความสุข...ทามกลางความหลากหลาย. กรุงเทพฯ :
ศูนยองคกรสุขภาวะ, 2559.
(658.38 ฉ235อ)
องคกรแหงความสุข / การพัฒนาองคกร
กรพันธุ ครรัตน...และคณะ. ปนสุข ป 2 เลม 1-2 ตอนเทคนิคการจัดการตนเอง. กรุงเทพฯ :
โครงการเสริมสรางความรูและพัฒนางาน Happy Workplace, 2559.
(658.38 ป535)
องคกรแหงความสุข / ความสุข—การทํางาน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา). ไดคน ไดใจ ไดงาน.
นนทบุรี : บริษัท สองชาตรีเอชั่น จํากัด, 2555.
(658.38 ค125ด)
องคกรแหงความสุข / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ปยะวัติ บุญ-หลง. งานวิชาการเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการ. กรุงเทพฯ : สถาบันคลังวสมอง
ของชาติ, ม.ป.ป..
(808.066 ป622ง)
การเขียนเชิงวิชาการ
กาญจนา แกวเทพ. การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ,
2559.
(808.06600142 ก425ก)
วิจัย--การเขียน
สภาพัฒนาการเมือง. สรางสุข ดวยพลังพลเมือง. กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร
จํากัด, 2559.
(323.6 ส226ส)
กระจายอํานาจ / พลเมือง / ประชาธิปไตย
ปองวุฒิ รุจิระชาคร. เสี้ยวบทสนทนานิรันดร. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส, 2559.
(รส. ป513ส)
เรื่องสั้นไทย
ประหยัด นิชลานนท. คันฉองฝรั่งเศส สองสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี, 2559.
(959.3 ป424ค)
ไทย--ประวัติศาสตร
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วีรวัลย งามสันติกุล. ประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี, 2559.
(923.1593 ว836ป)
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
สํานักงานศาลยุติธรรม. รอบรูศาลยุติธรรม ตอนการดําเนินคดีอาญา. นนทบุรี : บริษัท
347.014 ส691ร)
ศาลยุติธรรม / การดําเนินคดีอาญา
รวมประเด็นรอนตอบขอหารือกรมสรรพากร ภาษีมูลคาเพิ่ม = Highliht of Revenue Tax Ruling .
เลม 2. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2559.
(336.243 ร155)
ภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีเงินไดนิติบุคคล
อังคณา สังขทอง ...และคนอื่นๆ. โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ , 2559.
(364.66 ท879)
การลงโทษประหารชีวิต / สิทธิมนุษยชน
ภาสกร จําลองราช. คนชายขาว คนชายขอบ(คนเล็กคนนอยที่ถูกกลบกลืน). กรุงเทพฯ :
หจก.ภาพพิมพ, 2556.
(303.4 ภ493ค)
ปญหาสังคม – ไทย / ชายขอบทางสังคม / การใชชีวิตวิถีชาวบานปญหาสังคม /
การเปลี่ยนแปลงสังคม
ชัยรัตน จิโรจนมนตรี. สิทธิสีฝุน. กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ, 2558.
(303.4 ช424ส)
ปญหาสังคม / การละเมิดสิทธิมนุษยชน / การเปลี่ยนแปลงสังคม
ภาสกร จําลองราช. ทุนรุกรานอุษาคเนย. กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ, 2557.
(339.22 ภ493ท)
รายไดและทรัพยของกิจการธุรกิจตามลักษณะสวนบุคคล
ชัยรัตน จิโรจนมนตรี,บก. คนเคลื่อนขาว ขาวเคลื่อนคน # 3. กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสุขภาวะ
ชุมชนชายขอบ, 2556.
(070.4336331 ค139)
นักขาว / พื้นที่ขาว
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ชัยรัตน จิโรจนมนตรี,บก. คนเคลื่อนขาว ขาวเคลื่อนคน #5. กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ, 2558.
(070.433637 ค139)
พื้นที่ขาว – สิ่งแวดลอม / นักขาว
สพินนา ออนเพ็ง...และคนอื่นๆ. ขอมูลสถิติกรมปาไม2558. กรุงเทพฯ : กรมปาไม, 2558.
(333.75 ข291)
กรมปาไม -- สถิติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประจําป 2558-2559.
กรุงเทพฯ : บริษท วงคสวางพับลิชชิ่งแอนดพริ้นติ้ง จํากัด, 2559.
(328.593 ส691ส)
สภานิติบัญญัติ – ไทย / สภานิตืบัญญัติแหงชาติ -- สรุปผลงาน
สุวิทย มังคละ, บรรณาธิการ. อาเซียนไฮไลทส. กรุงเทพฯ : บริษท เพจ เมคเกอร จํากัด, 2559.
(341.247 อ671)
วัฒนธรรมอาเซียน / ประชาคมอาเซียน
สมบัติ ธํารงธัญวงศ. คูมือสงเสริมความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง:แนวทางสูประคม
อาเซียน. กรุงเทพฯ : มติชน ปากเกร็ด, 2559.
(341.247 ส254ด)
ประชาคมอาเซียน / ความโปรงใส / จัดซื้อจัดจาง
กรมการจัดหางาน. 23 ป กรมการจัดหางาน. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2558.
(354.96 ก446ย)
การจัดหางาน / กรมการจัดหางาน -- ผลงาน
กรมควบคุมมลพิษ. แผนแมบท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ. กรุงเทพฯ :
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2559.
(628.44 ค178ผ)
การจัดการขยะมูลฝอย / สิ่งแวดลอมเปนพิษ
ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. การเมืองเปรีบยเทียบอาเซียน.
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2559.
(341.247 ศ818ก)
อาเซียน / การเมือง
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กุสุมา รักษมณี. กุสุมาวรรณนา6:วิวิธวารประพันธ. กรุงเทพฯ : หจก.เชน ปริ้นติ้ง, 2559.
(809 ก732ก)
วรรณกรรม – ประวัติและวิจารณ / วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ
ศรีสุดา ธีระกาญจน. การบัญชีตนทุน. กรุงเทพฯ : วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 2552.
(658.15 ศ275ก)
การบัญชีบริการ / การบัญชีตนทุน
ชยนิตย เวชชวิศิษฏ...และคนอื่นๆ. พันโทนายแพทยหลวงนิตย เวชชวิศิษฏ ผูใหกําเนิดสถานศึกษา
พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : บริษิทสามเจริญพาณิชย(กรุงเทพ)จํากัด,
2559.
(610.7306 พ556)
นายแพทยหลวงนิตย เวชชวิศิษฏ -- กําเนิดสถานศึกษาพยาบาล
กานต ทัศนภักดิ์,บรรณาธิการ. มินามาตะ:โศกนาฏกรรมและการตอสูสูการเปลี่ยนแปลง
ประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.), 2559.
(616.98 ม579)
โรคมินามาตะ / โรคพิษจากสารปรอท
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บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก ประจําเดือน พฤศจิกายน 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
สิริพัฒน เจริญศิริ. ผูเสียหายกับคดีอาญา : ศึกษากรณีผูเสียหายใชสิทธิโดยมิชอบ. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.345.05042 ส731ผ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา—ฟองคดีอาญา / การฟองคดีอาญา--ผูเสียหาย
จิตสุภา นิมิตพรชัย. ปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.834728314 จ465ป)
เชาหอพักของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ—ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
กมุทเชษฐ หงสทอง. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาในหางเวลา ป พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ,
2558.
(ภพ.324.62 ก139ป)
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรสาคร--การเลือกตั้ง
จิรวัฒน ถนอมธรรม. ความผูกพันตอองคการของขาราชการ สํานักงานเลขานุการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.353.1 จ512ค)
ขาราชการ สํานักงานเลขานุการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม—ความผูกพันตอ
องคการ / ขาราชการ สํานักงานเลขานุการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม—
ความพึงพอใจการทํางาน / ขาราชการ สํานักงานเลขานุการ สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม--การปฎิบัติงาน
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อํานวย นนทบุตร. การสื่อสารทางการเมืองของสื่อสิ่งพิมพในภาวะวิกฤตทางการเมือง :
ศึกษากรณีบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพมติชนและหนังสือพิมพไทยรัฐ ในป พ.ศ.
2550-2554. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.320.014 อ681ก)
การสื่อสารทางการเมือง / สื่อมวลชน—แงการเมือง
อุฐากร ศาสนบัญชากุล. การสื่อสารของชาวมุสลิมในเรื่องความไมสงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ.2547-2554. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.302.23320014 อ783ก)
การสื่อสารทางการเมือง—ชาวมุสลิม / จังหวัดชายแดนภาคใต--การสื่อสาร
จารุวรรณ กนกทอง. ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานเขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.352.37 จ337ค)
สํานักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร--ความพึงพอใจตอการใหบริการ
อรพิน ภิรมย. การใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นของผูบริโภคใน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.83468711 อ334ก)
เสื้อผาแฟชั่น—การตลาด / เสื้อผาแฟชั่น—ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ปภิญญา กิติลาภ. ความพึงพอใจของผูใชบริการกําจัดแมลงของบริษัท ชารป เพสทคอนโทรล
เซอรวิส จํากัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.632.95 ป164ค)
กําจัดแมลง--บริษัท ชารปเพสทคอนโทรล เวอรวิส จํากัด--ความพึงพอใจของผูใชบริการ
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เสกมนต สัมมาเพ็ชร. ทรัพยากรการบริหารกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ทัณฑสถาน
บําบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.3365 ส886ท)
เจาหนาที่ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร—การบริหารทรัพยากร /
เจาหนาที่ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร—ประเมินการปฎิบัติงาน
มุทิตา ภูระหงษ. การบริหารจัดการกับประสิทธิผลตามนโยบายโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
: ศึกษากรณี โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัติ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.320.6 ม627ก)
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดนนทบุรี —การบริหาร /
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดนนทบุรี --นโยบายของรัฐ
ชัยสิทธิ์ หนูทิม. ระบบคุณธรรมกับมาตรฐานความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเรือนจํา
และทัณฑสถานกลุมลาดยาว. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.3365 ช445ร)
เรือนจําและทัณฑสถานกลุมลาดยาว--การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปุณณวัชร นาคเงิน. สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของขาราชการทหารศูนยรักษา
ความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.355.123 ป659ส)
ขาราชการทหาร ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย—การปฎิบัติงาน /
ขาราชการทหาร ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย—แรงจูงในในการ
ทํางาน
ภาณุมาศ เวหาด. สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงานดานงานขาวของขาราชการ
ทหารสังกัด กอง 6 ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย. กรุงเทพฯ :
หลักสุตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.355.341 ภ434ส)
ขาราชการทหารสังกัด กอง 6 ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย—การ
ปฎิบัติงานดานงานขาว
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โสรัตน ไวศยดํารง. องคการแหงการเรียนรูกับผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติงานของบุคลากร สถาบัน
พัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.153.15347014 ส992อ)
บุคลากร สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม—การปฎิบัติงาน /
องคการแหงการเรียนรู
ณัฐดนัย จันทรพิทาร. ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของผูบังคับกองกับประสิทธิ์ผลองคการของกอง
สรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกรืก, 2559.
(ภพ.352.3935531 ณ328ภ)
กองสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค--ภาวะผูนํา
พิริยะ ธีระกุลพิศุทธิ์. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษา พนักงานบริษัทแอล
บิวตี้ (ไทยแลนด) จํากัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารจัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.402 พ733ป)
พนักงานบริษัทแอลบิวตี้ (ไทยแลนด) จํากัด—การจัดการองคการ /
ความผูกพันตอองคการ
สัจจา ศินิวาจา. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาในสังกัด
เขตชลบุรี 3. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.8343327 ส549ค)
ความพึงพอใจของผูใชบริการ—สินเชื่อ /
สินเชื่อ--ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตชลบุรี 3
นภัชชา อูเพชร. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพปฎิบัติงานของหนวยงาน : กรณีศึกษา กอง
อํานวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองคการ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.362.11 น195ป)
กองอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ--การปฎิบัติงาน
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เกศสุพิชญ ธนนันทโสภณ. การใชสื่อนวัตกรรมเพื่อสรางภาพลักษณของการไฟฟาสวนภูมิภาค
(พีอีเอ) และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลขาวสาร สําหรับประชาชนในประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.384 ก773ก)
ความพึงพอใจในการใหบริการขอมูลขาวสาร--ประชาชน—ประเทศไทย / การไฟฟาสวน
ภูมิภาค--สื่อนวัตกรรม
พิษณุ ประภาธนานันท. การควบคุมทะเบียนอาวุธปนและผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจการคา
อาวุธปน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.344 พ764ก)
ปน—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ / การควบคุมทะเบียนอาวุธปน /
พฤติกรรมผูประกอบธุรกิจการคาอาวุธปน
สุจิตรา เนตรสกุล. การละเมิดสิทธิสวนบุคคล : ศึกษากรณีการสงตอขอมูลบนเฟสบุค.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.346.033 ส753ก)
การคุมครองสิทธิสวนบุคคล—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
การตอขอมูลบนเฟสบุค--การละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ภัฐ มนัสนิลุบล. ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค
ในการสนทนาทางโปรแกรมประยุกตไลน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.343.099 ภ333ป)
การควบคุมกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคล—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
สนทนาทางโปรแกรมประยุกตไลน--การสื่อสาร
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