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ลกระทบทางด

Meetings ที่สอ
กการการจัดปร
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วนการผลิต กา
รับการรับรอง 

วทางการจัดก
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ม่มีการตกแต่ง
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ที่ทิ้งขยะหน้าห้อ

ยจองห้องประชุ
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