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17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : กระทรวงพลังงาน
*** ไม่ต ้องกรอก
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คุณสุกล
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ั ท์ : 02-6121555 ต่อ 406/436
โทรศพ
E-mail Address
sukanlaya@eppo.go.th
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