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โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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เศรษฐกิจที่ดิน
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วิธีสร้างหนว่ยจำลองการผลติ
(Simulation Mapping Unit : SMU)
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Cooperation on Agricultural Development through Contract Farming
(AC-4) ภายใตก้รอบ ACMECS
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เวบ็ไซต ์“ดนิดคีลนิกิ”
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