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อาทิตยา นวลศรี การเคลื่อนย้ายแรงงานของสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฝ่ายแรงงาน
ประจ าคณะทูตถาวรประจ าสหประชาชาตินครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จาก 
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