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๒เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๔๗.
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๓เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐/๒๕๔๖.
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๔เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗/๒๕๔๗..
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๕เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖/๒๕๔๗. 
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๖เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕/๒๕๔๗.
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