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หมายเหตุ 

1. ตองเขียนรายละเอียดทุกอยางดวยลายมือผูรับรองเทานั้น 

2. ผูรับรองตองมีตําแหนงเปนผูนําชุมชน เชน นายกอบต กํานัน ผูใหญบาน 

3. สําเนาบัตรขาราชการ / พนักงานของรัฐ แสดงตัวการดํารงตําแหนงของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ   




