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ยาสาดสังคม กระทรวงสึกสา กีฬา และทํามะกาน. เวียงจัน, 1989.
สื่ออีเลคโทรนิคส์
สินค้าที่มีมาตรการนําเข้า – ส่งออก.
เอกสารเผยแพร่ตามโครงการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนระดับจังหวัด
งบประมาณปี 2549 โดย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม.
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