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ราชประชานุเคราะห ๒๖, โรงเรียน. จังหวัดลําพูน. คูมือฝายกิจการนักเรียน 2547. ลําพูน :โรงเรียน
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The Education Department of Western Australia. Discipline in Secondary Schools in Western
Australia. Report of the committee. Enquiring into discipline in secondary
schools in Western Australia under the chairmanship of Mr. H.W. Dettman,
Perth, 1972.
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