บรรณาณุกรม
1.

“เกม” ปจจัยความรุนแรงพฤติกรรมเยาวชน
http://www.icthousekeeper.com/app/tips/index.php?id=17

2.

กฎหมายไซเบอรตัดตอนแฮกเกอร
http://www.pr.mut.ac.th/pages/new1/new1_subnew86.html

3.

กรณีศึกษา แฮ็กเกอรมือหนึ่งของเมืองไทยถูกจับได
http://gotoknow.org/blog/prachyanun/96496

4.

กรณีศึกษายึดเซิรฟเวอรตลาดดอตคอมสะเทือนธุรกิจอีคอมเมิรซ
http://www.thaifactory.net/article_view.php?id=115

5.

กระทรวงสาธารณสุข

6.

กลยุทธลาสุดอีคอมเมิรซไทย รวมกันเราอยู แยกกันเราไมโต

http://www.moph.go.th/index.php
http://www.ee-part.com/news/3494
7.

กลวิธีของคนรายในการขโมยขอมูลจากบัตรเครดิต
http://www.mydrmobile.com/newphone009.htm

8.

กวารอยละ 80 เด็กนิยมเกมสตอสู
http://www.thaicleannet.com/modules.php?name=tcn_stories_view&sid=10482

9.

การจัดการหวงโซอุปทาน
http://industrial.seed.com/home/FeatureStory_preview.php?id=1494&section=9&
rcount=Y

10.

การใชอินเทอรเน็ตในการขายปลีกสินคาทางการทองเที่ยว
ณัฏฐิรา อําพลพรรณ “แนวโนมในการใชอินเทอรเน็ตในการขายปลีกสินคาทางการทองเที่ยว” วารสารของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
11. การใชอินเทอรเน็ตในการเลือกตั้ง
http://www.ect.go.th/thai/election/mps.html
12.

การใชอินเทอรเน็ตในการเลือกตั้ง
http://www.parliament.go.th

13.

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน ภราเดช พยัฆวิเชียร “การพัฒนาดานการทองเที่ยวของไทยทั้งอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต” วารสารของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
14. การพนัน
http://th.wikipedia.org/wiki/
15.

การพนันคืออะไร
http://www.healthymanual.com/bad.asp?content_id=758#2

16.

เกมสลักหลับ
http://www.thaicleannet.com/modules.php?name=tcn_stories_view&sid=10478

17.

เกมสออนไลนอันตรายที่คาดไมถึง

18.

แกงตางชาติปลอมบัตรเครดิตระบาดหนักในไทย

http://gotoknow.org/blog/painet/117118
http://www.dsi.go.th/dsi/news_index.jsp?id=526
19.

แกงปลอมบัตรเครดิตขามชาติ
http://www.komchadluek.net/2006/07/scoop/p001_31891.php?news_id=31891

20.

ขอปฏิบัติในการเก็บรักษาบัตรและขอมูลในบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม
http://www.mymoneyskills.com/visa/th/card_security/payment.shtml
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21.

ขอมูลความเคลื่อนไหวในแวดวงอินเทอรเน็ตอีคอมเมิรซ
http://www.thaiecommerce.org/th/index.php?option=com_content&task=view&i
d=84&Itemid=107

22.

แขกปากีสถานแชตลวงฆาหั่นศพครูสาว
http://www.backtohome.org/autopagenew/show_page.php?h=2&s_id=2604&d_id=2604

23.

แขกปากีสถานแชตลวงฆาหั่นศพครูสาว
http://www.pattayadailynews.com/thai/showfeature.php?FeatureID=0000000062

24.

แขกปากีสถานแชตลวงฆาหั่นศพครูสาว

25.

แขกปากีสถานแชตลวงฆาหั่นศพครูสาว

http://www.thairath.co.th/offline.php?section=hotnews&content=5384
http://www.thaisafenet.org/article.php?id=142
26.

ความรุนแรงที่พลั้งเผลอและลืมตัว
http://gotoknow.org/blog/socio-cultutal/56846

27.

ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
http://en.wikipedia.org/wiki/ECommerce

28.

เคเอสซีกรณีตัวอยางผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายแรกของไทย
http://www.charm.au.edu/eBook/AsianComputerManBook/pdf/Chapter26.pdf

29.

แคมฟรอก
http://www.thairath.co.th/offline.php?section=hotnews&content=30587

30.

โครงการสงเสริมการใชมาตรฐานของโรเซตตาเน็ตในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
http://wiki.nectec.or.th/ext/OpenStudyGroup/RosettaNet

31.

โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ
หวงโซอุปทานและโลจิสติกส
http://www.sipa.or.th/th/news/detail.php?newID=761&&ModuleKey=PRNews

32.

จับแกงตมตุนกดเอทีเอ็ม
http://atm-fraud.110mb.com/Related%20News/news_6_7.htm

33.

จับเว็บปลอมดูดเงินเอทีเอ็ม
http://www.royalthaipolice.go.th/shoedetail.php?news_ID=262

34.

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
http://202.44.204.43/webstats/internetuser.php?Sec=internetuser
35. จิตแพทยระบุขอมูลการแชตสวนใหญเปนเท็จ
http://www.dmc.tv/forum/index.php?s=c678d1ff2aa72fef5ffd3980d69eb821&act
=Print&client=printer&f=37&t=4387
36.

เจาของหองแคมฟรอกมอบตัว อางไมมีเจตนาเปดโชวลามก
http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content
=31795 [107.3]

37.

เจาะเว็บไซตเวโลช็อปปงขายปลารา-ปลาทูทั่วโลก
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=4038

38.

39.

เซคันดไลฟ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8
%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E
0%B8%9F%E0%B9%8C [6.10]
เด็กไทยยุคไอที “สมองทึบ-เสียคน”
http://www.icthousekeeper.com/app/tips/index.php?id=7
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40.

ตร.สืบ 4 รวบแกงบัตรเครดิตปลอมคาหางดัง
http://www.komchadluek.net/news/2005/04-05/p1--56648.html

41.

ตัวอยางระบบตางๆ ของรัฐบาลไทยที่นําอินเทอรเน็ตมาใช
http://www.ecitizen.go.th/view.php?SystemModuleKey=abroad&id=241

42.

เตือนภัยการสมัครงาน
http://www.deedeejang.com/warning/webboard/00026.html

43.

เตือนภัยแชรลูกโซ
http://www.thairath.co.th/news.php?section=economic&content=54906

44.

ธรรมไทย
http://www.dhammathai.org/indexthai.php

45.

นครบาลสั่งทุกพื้นที่ จับตาโตะพนันบอลพรีเมียรลีก
http://news.sanook.com/crime/crime_167504.php

46.

นักศึกษาคาบริการแบบใหม รับสมัครเมมเบอรผานเน็ต
http://www.siampower.net/news/data/1442.html

47.

นักศึกษาเยอรมัน
http://www.mplusthailand.com/news8.html

48.

แนวทางเพื่อพอ แมแกลูกติดเกมส
http://www.thaicleannet.com/modules.php?name=tcn_stories_view&sid=10493

49.

บอนออนไลนเลนไพผานเน็ตหนากองปราบ
http://www.komchadluek.net/2006/11/22/a001_67633.php?news_id=67633
50. บิดาอินเทอรเน็ตไทย
http://www.charm.au.edu/eBook/AsianComputerManBook/pdf/Chapter22.pdf
51.

แบนดวิธในประเทศไทย
http://202.44.204.43/webstats/bandwidth.php?Sec=bandwidth

52.

ปลดล็อกอีคอมเมิรซไทย
http://www.pawoot.com/content/display/detail_preview.asp?CONT_ID=225

53.

ปลอมบัตรเครดิตและขโมยขอมูล
http://atm-fraud.110mb.com/Related%20News/news_6_14.htm

54.

ปศท. บุกยึดเซิรฟเวอรเว็บตลาดดอตคอม
http://www.komchadluek.net/2007/07/25/a001_128561.php?news_id=128561

55.

เปดเวบปอกเดงออนไลนมอมเมาประชาชน
http://www.socialwarning.msociety.go.th/socwarn/data/views.php?recordID=3436

56.

ผลวิจัยชี้คนไทยนิยมหาคูออนไลน
http://www.komchadluek.net/2007/03/01/a001_95211.php?news_id=95211

57.

ผูหางานตองระวัง! กลโกงนานาชนิด
http://www.thaiparttime.com/a10041.php

58.

พรบ. คอมพิวเตอรดันสื่อออนไลนทะลุหลักพันลาน
http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?newsID=9500000087162

59.

พรบ. คอมพิวเตอรดันอุตสาหกรรมสื่อออนไลนทะลุหลักพันลาน

60.

พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

61.

พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?newsID=9500000087162
http://www.arip.co.th/2006/blogs.php?g1=0&blogger=eweek&id=406614
http://www.arip.co.th/2006/blogs.php?g1=0&blogger=eweek&id=406614
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62.

พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php/Preparation_against_computer_mis
use

63.

พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php/Preparation_against_computer_mis
use

64.

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
http://www.belovedking.com/foundation49.html

65.
66.

67.

รอยแปดอีนี่อีนั่นจากอีออคชั่นถึงอีซู
http://www.eeverything.info/_SpToHRM/index.htm
รัฐบาลตื่น'บล็อก'เว็บโป
http://www.thaipost.net/index.asp?bk=xcite&post_date=29/Mar/2550&news_id=
140041&cat_id=200100

เรียนวิชาเอสเอ็มอีทางอินเทอรเน็ตฟรีๆ กับ สสว.
http://www.bangkokbizweek.com/20070603/smallbiz/index.php?news=column_2
3892658.html

68.

วัยรุนจีนตั้งทองเกือบครึ่งเพราะหาคูทางอินเทอรเน็ต
http://www.innnews.co.th/Around.php?nid=48169

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

วิทยาลัยไซเบอรใชชีวิตแบบซิมซิตี้
http://news.sanook.com/technology/technology_163151.php
เว็บการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (www.tat.or.th)
http://www.tat.or.th/aboutdet.asp?id=2
เว็บการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (www.tat.or.th)
http://www.tat.or.th/main_index.asp
เว็บไชโยไทยแลนดดอตคอม (www.chaiyothailand.com)
http://www.chaiyothailand.com/info.php
เว็บไชโยไทยแลนดดอตคอม(www.chaiyothailand.com)
http://www.chaiyothailand.com/index.php
เว็บไทย 76 ดอตคอม (www.thai76.com)
http://www.thai76.com
เว็บไทย 76 ดอตคอม (www.thai76.com)
http://www.thai76.com/priority/main.asp
เว็บไทยฟลายดอตคอม (www.thaifly.com)
http://www.thaifly.com

เว็บแปดหมื่นสี่พัน
http://www.84000.org/

78.

เว็บพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
http://www.belovedking.com

79.

เว็บมิกซี่คลับดอตคอม
http://www.adslthailand.com/forum/viewtopic.php?t=16048

80.

เว็บโมบายไลฟมิวสิคดอตเอไอเอสดอตซีโอดอตทีเอช
http://www.mobilelifemusic.ais.co.th/index.html

81.

เว็บรัฐบาลไทย
http://www.thaigov.go.th

82.

เว็บสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
http://www.belovedqueen.com
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83.

เว็บอัพโหลดทูเดยดอตคอม
http://www.uploadtoday.com

84.

เว็บอัพโหลดทูเดยดอตคอม
http://www.uploadtoday.com/news/?newsid=5

85.

เว็บอัพโหลดสยามซาดอตคอม

86.

http://upload.siamza.com/agreement.php
เว็บอีโฮเทลบุคกิ้งดอตคอม (www.ehotelbooking.com)
http://www.ehotelbooking.com

87.

เว็บไอคียคลับดอตคอม
http://www.ikeyclub.com/default2.asp

88.
89.
90.

91.

92.

93.

94.

95.
96.

97.
98.

99.

เว็บไอคียคลับดอตคอม
http://www.ikeyclub.com/what_ikey.asp
เว็บโฮเทลสไทยแลนดดอตคอม (www.hotelsthailand.com)
http://www.hotelsthailand.com
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน “ระบบสารสนเทศและการอางอิงเพื่อการวิจัยสถาบัน”
เอกสารประกอบการ บรรยายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยสถาบัน” มหาวิทยาลัยรามคําแหง

27-28 กุมภาพันธ 2550
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน “อินเทอรเน็ตในประเทศไทยจากรุนสี่ไปเปนรุนที่หก”
บทความรับเชิญโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในหนังสือเพื่อเผยแพร
ในโอกาสงานวันสื่อสารแหงชาติประจําป พ.ศ. 2549 เลม 2/2 หนา 11-46 วันที่ 2-8 สิงหาคม 2549
ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และณัฐนิชา รอดโพธิ์ทอง “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส”
เอกสารประกอบการบรรยายจัดโดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากร 28 พฤษภาคม 2547
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน “ กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส”
เอกสารประกอบบรรยาย โครงการอบรมผูชวยผูพิพากษาภาควิทยาการ รุนที่ 43
ณ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2543
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน “บุรุษคอมพิวเตอรแหงเอเซียและบิดาอินเทอรเน็ตไทย”
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กม.26 ถนนบางนา-ตราด
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน “อยากรูเรื่องอะไรก็ไปถามพระอาจารยกู”
บทความลงพิมพในหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานชื่นชุมนุมเทพสิรินทร 17 มีนาคม 2550
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน “อีเลิรนนิ่งกับการพัฒนาและการฝกอบรมบุคลากรในองคกร”
เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการฝกอบรมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
รุนที่ 20 จัดโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ณ ศูนยสัมมนา สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2550
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน “อุตสาหกรรมอีเลิรนนิ่ง” เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาวิชาการ
ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8 กุมภาพันธ 2549
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และณัฎฐณิชา ชอโพธิ์ทอง “ การทําธุรกรรมบนเว็บและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
เอกสารประกอบการบรรยาย ณ หองประชุมอาภากรเกียรติวงศ อาคาร 90 ป
วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2546
ศาล
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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100. ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
http://www.cipitc.or.th/
101. ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศใชวิดีโอคอนเฟอรเรนซพิจารณาคดี
http://www.bangkokbiznews.com/scitech/2004/0604/news.php?news=p1.html
102. ศาลทหาร
http://th.wikipedia.org/wiki/
103. ศาลปกครอง
http://th.wikipedia.org/wiki/
104. ศาลปกครอง
http://www.admincourt.go.th/Login.aspx?
105. ศาลยุติธรรม
http://th.wikipedia.org/wiki/
106. ศาลยุติธรรม
http://www.judiciary.go.th/index1
107. ศาลยุติธรรม
http://edu.judiciary.go.th/
108. ศาลยุติธรรม
http://www.museum.judiciary.go.th/
109. ศาลรัฐธรรมนูญ
http://th.wikipedia.org/wiki/
110. ศาลรัฐธรรมนูญ
http://www.concourt.or.th/index.html
111. ศาลอิเล็กทรอนิกส
http://www.bangkokbiznews.com/scitech/2004/0604/news.php?news=p1.html
112. ศูนยมิตรสัมพันธนานาชาติ
http://www.sweetsingles.com/happycouples/pom/happypomwally.html
113. สถานการณการทองเที่ยวของไทยตั้งแต พ.ศ. 2540-2547
http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php
114. สถานการณการทองเที่ยวของไทยใน พ.ศ. 2548 สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์
“การทองเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการทองเที่ยว

กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ณ สถาบันพระปกเกลา เมื่อวันเสารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2549
115. สถานการณการทองเที่ยวของไทยใน พ.ศ. 2549 กองกลยุทธการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
“สถานการณทองเที่ยวไทย: สรุปสถานการณทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทย
(11 เดือนแรกของป พ.ศ. 2549)” วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549
116. สถานการณการทองเที่ยวของไทยใน พ.ศ. 2549
http://www.groupmmart.com/hilight/read.asp?nNo=0000767
117. สถานการณการทองเที่ยวของไทยใน พ.ศ. 2550
http://www.thaiamadeus.com/database/1apudate/index.php?option=com_content
&task=view&id=205&Itemid=9
118. สธ. เปด 3 โครงการลงทุนสุขภาพสมัยใหม
http://www.dmh.go.th/sty_libnews/news/view.asp?id=3694
119. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจัดตั้งกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
http://intranet2.off.fti.or.th/internet_news/see_data.cfm?news_id=13864
120. สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย
http://www.plasticsurgery.or.th/main/index.php [สมาคม]
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121. สยามเฮลท
http://www.siamhealth.net/Health/good_health_living/exercise/index.htm
122. สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ
http://www.thaihealth.or.th/health/?PHPSESSID=0d6b600171ed2e7a3e8a59
123. หนุมทีโอทีเอาเงินเดือนมาลอหลอกแชตกับสาว
http://www.kratookfilm.com/wb/viewtopic.php?t=18028
124. หนุมทีโอทีเอาเงินเดือนมาลอหลอกแชตกับสาว
http://www.thaicool.com/news/detail.asp?iType=46&Pic=4695
125. หองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม
http://www.library.judiciary.go.th/
126. หาคูออนไลน
http://www.matchentry.com
127. ออราเคิล ขายไอเดีย เครือขายสาธารณสุข
http://www.bangkokbiznews.com/2005/06/10/w016reg_13626.php?news_id=136
26
128. อารเอฟไอดี
http://www.tidi.nectec.or.th/rfidcluster/news/20050708_NECTEC_Roles_in_%20
RFID_Promotion.doc
129. อารเอฟไอดี
http://www.nectec.or.th/archives/downloaddoc.php?hid=79
130. อารเอฟไอดี เทคโนโลยีลดตนทุน
http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M3222111&issue=2211
131. อารเอไอดีในวงการอุตสาหกรรมและการกระจายสินคา
http://www.nectec.or.th/pressnews/bid/RFID/RFID_technology_final2.pdf
132. อินเทอรเน็ต : เงินพนันฟุตบอลโลกสะพัด 500 ลานบาท
http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=49421
133. อีเดตติ้ง
http://www.eeverything.info/eDating/index.h
134. อีอินดัสทรี
http://www.nectec.or.th/pld/it2010/index.html
135. อีเอสเอ็มอียูนิเวอรซิตี้ มหาลัยผูประกอบการไซเบอร
http://www.bangkokbizweek.com/20070401/smallbiz/index.php?news=column_2
3289335.html
136. อุตสาหกรรมซอฟตแวร
http://www.sipa.or.th
137. ไอซีทีระดมสมองลอมคอกแคมฟรอกแมเปนวิธีแกที่ปลายเหตุ
http://www.adslthailand.com/forum/rss.php?p=292936
138. ไอซีทีสั่งบล็อกเว็บแคมฟรอก
http://www.icct-th.com/board/index.php?topic=444.msg1277
139. ไอซีทีสั่งบล็อกเว็บแคมฟรอก
http://www.thairath.co.th/offline.php?section=hotnews&content=35189
140. ไอซีทีสั่งปดเว็บยูทิวบไมมีกําหนด
http://www.adslthailand.com/forum/viewtopic.php?t=63308
141. ไอซีทีสั่งปดเว็บยูทิวบไมมีกําหนด
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0103060450
&day=2007/04/06&sectionid=0101
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142. Asia Internet Users
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia
143. Camfrog
http://en.wikipedia.org/wiki/Camfrog
144. Chat Room
http://en.wikipedia.org/wiki/Chat_room
145. Credit Card
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card
146. Dhamma.net
http://www.dhamma.net/
147. eBanking
http://www.eeverythhing.info/eBanking/index.htm
148. eBooking
http://en.wikipedia.org/wiki/E-Booking
149. eEverything
http://www.eeverything.info/eJobs/index.htm
150. eHealth
http://en.wikipedia.org/wiki/EHealth
151. eIndustry
http://www.google.com/search?hl=en&q=eIndustry+
152. Election
http://en.wikipedia.org/wiki/Election
153. Integrated Services Digital Network
http://www.dmc.tv/hnews/2006-08-01-1.html
154. Integrated Services Digital Network
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
155. Marie France Bodyline
http://www.mariefrance.co.th/about.php
156. Music Download
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_download
157. Online Banking
http://en.wikipedia.org/wiki/Eletronic_banking
158. Online Chat
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_chat
159. Online gambling
http://student.swu.ac.th/sc4611448/online%20gambling.html
160. Ph.D. in eLearning Methodology
http://www.elearning.au.edu/PhDeLm/
161. Telephone Tapping
http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_tapping
162. Uploading and Downloading
http://en.wikipedia.org/wiki/Download
163. World Internet Stats
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
164. YouTube
http://en.wikipedia.org/wiki/YouTube
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