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ประยรู  กาญจนดุล.(2538).  คําบรรยายกฎหมายปกครอง.  พิมพค์รั� งที�  4.  กรุงเทพฯ:  สํานกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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วิชยั  ตนัศิริ. (2547).  โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต  :  แนวคิดและบทวิเคราะห์.  กรุงเทพฯ  :  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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