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การปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารบริเวณเขตชมุชนเมอืงจันทบุรี 
(ช่ือเร่ืองภาษาไทย ใช้ขนาด 18 point ก่ึงกลาง ตัวหนา) 

Borax Contamination in Food in Muang District, Chanthaburi Province 
(ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 18 point กึ่งกลาง ตัวหนา) 
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(ท่ีอยู่ผู้เขียน ใช้ขนาด 14 point ก่ึงกลาง ตัวธรรมดา) 
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