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การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ตำาบลแม่กาษา อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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 บ้�นไทยส�มัคคี หมู่ที่ ๙ ตำ�บลแม่ก�ษ� อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก ประจำ�
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