
k9ซิชี h ^ ฯ 1 »'■’) nTamjmnwfsnunfthimfvm
f\^.cร3^

....ท'.- รอุใทธน be©*

litn &เฒเทสรางใ รง if^urnw เขียงใหม

I fat; ประร'ท: i;.ถ.ว. , r - ทถ่ง.

ชิางถึง นข้ง?!นิกร^ารชีรทชีชีนิะ^นิมนค?ชานน?หาร4 ๒**๐/๒Coo กงชิเด้ to ชินาทน totfo*
la *01* jSQ&OO

ทาช^างฆรท^ fguunfส^ส^รรทำเ%เ0เ8น|1฿3]ลูทพึทงใรง I fun 

นทกนเฃึษงใหย i'3nif'.รงการจา!น?นท่า^นานนข้ศ๗ ท,;.ส,กา!!ทวาะ)ร่ำเ5น?ขทวนทชิน 

เพmชินงเอ^นไาแนิรVIงงบปรรนาธตชิไป ยา ชิ!

ย้คสั ทรรห?วงปาชิารtsอุจราซงาใทานพnfeซาถึนนนทรทาชิทรไทfirt&lfcu 
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ราถาไวบาง ยาม่ท์ด้ ทXกรรมกาrWsmniffHi ททรงfhsrาถย#หยาเm เชินพมเพาขีพเาเย 

นคพยทาแทร ชิ.ท.5๒J เวชีชีวิสิสค ชิเบชิกรนทารทชิทน ชิาผ|พ7พารท ยู(เบนยูชีฒ นรเผ«๛ 
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ซ็ทท#,งชิเง เรเทารส์ลิพ)?เรยใmnคินงชิ}โรงชินา!บาmmรเขีนงใฟิย ษีเข้ต่เซ็งหมก «** โร 

๖4 คา างรา 4ชิ!^เไนทะม่ยด้๒ซ็นไรง!?ซนชิ:®ยไ?ชิ ชิสรชีชิใชินโรงvm าบาชินกรเขียงใหส่ 

ซชิงทรพารนยทย์ชิorโรงเ?1นิณทงนเงทรรทชิ! b ชีชิงทรยรนาชินท!Tงชิชิเทฒทารีทยาส์ย์ - 
mmถาtmf เ4ใ ชี1รนปชี.ชี';ชี^าชีชิงน่Mทชานทหซ์ นชิ8ขอซ็อส์เนเขีทท่ทชิ)โรงทนาบา®ด้ง 

กสารชางคนราทาไร,สะ b:v?-; มาชิ กามส์เจาฃชิงส์สนคกองใหในราทาส์เ'?าหป็ท์งาน^รน

รงหรีทเขียงไหยํประเป็นไว นิท?ะหทงสาชารชแจไกคิราimนโท เซ็นสบทา»พ{«สืนรทรม 

sm?กยรชิชิเ™สาสคร์เธ^)ด้งทส่ารไท ชิชิรชชิใ๗ไรงทยามาชินทรเฃึบงใหมํแสะใเงเ?ผเ 

นางนธุงกรรถชิน ๒ จพกร:เพทยย์ ยาด้ง์ชิm:mทกรีพซากํย์แทพนสาสคทส์ชิรึชิเรนสทา๗(พา 

จชิงชิ}รกชาพ}?)ค่ชิไม่

fisusf ;บนฅ?ไนปร*จุยม่เพทเรอชิ!ส์ tot ข้เนรนน สชิส์ กง!ชิเซ็นช®}ท*ต!

แอะพฺ{ชิhท*ฟ้กรรททงสาชีารฉ{เจเสนชิ
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กวนส์ซชิในนำเ^!อฒะfฐมนก?สาวรพวอ?$มํอิใชิกรมมหาวิหยวชัยนนทยสวสคร 

เชิส์รนเส์อม่เกสรวงไรงเ?ขนนV.โฟ้เจียงใชิม รี,ำนวน ♦๔๔ ไร พ การางวา รากาไรอร ๒0,00๐ 

มาห นอธซิอ่ใชินโรงหขวบวอนครเจียงใชิม ขชิงกรมการนพเย แชิรโรงเจีซนนางนทุงกรรก์ชํน ๒ 

ชิชิงกรมชินาร* มา*[งfSmรมมชิาวิชิขาชิย์น'เ!หยกาสกร แชิรึก์เปีนสถานลึทษวชองข้กลึทชิานเทm 

กอไม่ ชัน
กtaรr^:nm?ไกปรร ^ป?กนาเส์ชิวืน์ส์ พะ รชุนาขน กึกสั องมสเชินซิชิมทวย 

นอ:ะชีโ{มลิกามส์กรรหทง:!าธวร?ชุซเสนอ

รึงซชิเ?ยนอึนฆํน)!ว ชัฟ้ ไคนางให^ส์ยวซองหราบทวยนอว.

ซอแสคงทวานนํบ์{เออยวงรง

(ชิอวงชำนวคูอกษร)
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มถนาบน

เรอง ที่ดินปลูกสทงโรง เรืบนแพทย์เชียงใหม่ 

เ ร บน เ ลฃ าธิก า ร คณะ fj มนครื ฝ าบ‘ปริหา ร

สิง,ทสงมาควย รายงานของคณะกรรมการจ้คเลอกปิอที่ดินสทงโรงเรบน 

แพนบเชียงใหม

^'-' คามชี™!ะนัฒนครอนุป้ค,ไนหนักกา/1หกระทรวงสาธารโนสุขอ่าเนินการ 
จ้อด้งโรงเรยนแพทยขนที่ร์งหวํคเชียงไหม ชี่ง'?ะต้องเปีคท]1นก'ศึกษาแพ'ทย์ต้นปี ๒๕0๓ 

น้น บ้คบ ทางมหาวิทบๆสิบแพทบสาสฅรไครบนักเรยนเขาเรืบนในโรงเรืยนเครบมแพทย์ 
ของมหาวิทนานับแพทยสาสครแต้วแคคนปีน และในต้นปี ๒๕๐๓ 'ระคองย้ายไปเป็นนักศึก- 

ษาแพทย์ที่โ รง เรืบนแพทย์จ้งหวิค เชียงใหม่คอไป

เรืองชีดินท'ระด้งเป็นโร งเ?บนแพทย์ทจ้งหวิคเชียงใหมน กระทรวง 
PSP* สาธารณสชไคแคงด้งกรรมการไปคำเนินการจ้คเลอกทและจ้คืชี่อรวมก้บ์ย้แทนฝ่าบยูซอม 

มานานแต้ว แคก็นังคกลงไมไต้เพราะมเหฅุยุงยากอบหลายประการ โคยฝ่เสนอขาบไม่
^!/ I 1 ' พ ฃ . VI 1/ . l/Vs %/

๙^#
&

V ^ จ ยุ. พ ฃ ^ น^ t/ ( เ/ท 1/

ยอมขายใหคามทคณะกรรมการประ เนินราคาไวบาง มนขนอ่ารองขอใหซอของคนบาง
บางพวกกขอใหเลอกทในนชีนิ'รน เป็น เรืองเรอรงมานาน มานัคน คณะกรรมการชี่งประ- 

.1 กอบควบ หลวงพา!พากย์พิทยาเภท อธิบดิกรมมหาวิทยานัยแพทบสาสคร พ.ท. นิคย์ 

วซชวิสิสย์ อธิ1บดิกรมการแพทย์ นาบแพทย์?ชารค ย้แทนยซอม นายแพทย์วิกล วิรา- 

r (นว่ทต อา'รารบมหาวิทยาสิบแพทบสาฝ็คร ไคไปครว'รเลอกที่ดินที่'ระจ้คด้งโรงเรืบนแพทย์ 

^อกครืงหนึง เห็นวามชีกน'!!?เวณใกลเชียงกับโรงพยาบาลนอรเจียงใหม มเนอ?ทงหมค 

9๕๔ ไร ษ๕ คารางวา เป็นที่ที่เหมาะสมคงเป็นโรงเรบนแพทย์ใต้ค ทละขอโอนโรง - 

พบาบาลนครเชียงไหมของกรมการแพทย์และโรงเรบนนางผคุงครรภชีน์ ๒ ของกรม 

อนามัยมาส์งกัคกรมมหาวิทยาสิบแพทบสาสฅร เพื่อใต้เป็นสถานศึกษาของนักศึกษาแพทย์ 

และขอซอชีดิน?คคคอนับบ?เวโนโรงพยาบาลนังกลาวขางคนราคาไรละ ๒0,0๐0 
คามที่เต้าของที่ดินฅกสงใหIนราคาที่เ'ราพนักงานที่ดินจ้งหนัคเชียงใหมประ เป็นไว

0๐0 บาท

กระทรวงสา'ธารโนสุขไคพรารโ!เาใคบ'ถถ'วนแล-ว เห็นสมควรอนุมัคIห 

กรมมหาวิทยานัยแพทบสาสครซอ?ดินนังกลาวไค และขอโอบโรงพยาบาลนคร เชียงใหม 

และ,ไรงเรืบน1นางยคงครรภ่mi ๒ ของกรมอนามัยมานังกัคกรมมหาวิทยานับแพทบสาสคร 

เพื่อนัคเป็นสถานดิกษาของ!โกศึกษาแพทย์คอไป

ฉะน้น/
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ฉะนิน รึงIรยนฆาน,อ’ใพไปรก'นำเฟิน'อกพะรัฐมนฅรั'ลิ'ททน'าอนุมฅิควย 

จะเป็นพระmi แลวกระฯทงฟิาธารโนสุข'*ะไกกำ เนินการคอไปโคยกวน.

ขอแสคงกวามน้บถออยางยิ่ง

77,

(นายแพทขเฉลิม พรมมาส) 

รัฐมนฅทาการ m ะทรวงสาธารโนสุข

สำใrกงานปส์คกระทรวง



สำเนาบนทิก

เรอง ายงานการ เคนทางไป เจียงใหม

^ $

แสะ

เริยน พโน ฯ หานfjมนฅรวาการกระทรวงสาธารโนสุข ยานปส์คกระทรวง

ซาmจาทานอธิบคิกรมถารแพทย์, X. c {ll&Lawb^

นายแพทย์วิกูล วิรานุว้ฅย์ ๆ คเกิน,หางออก'จากกถุงเหพ ฯ โทยเกรองชิน วินที่ ๕ มิถุนายน 

Yi.fi. ๒£๐รึ} เวลา ๓๐ น. และถงจัง์'หวัค เจียง,ใพAนวันเค็บวถัน เวลา 99.9๕ น,

รึ}๓.0๐ น. ไปคูนำบาคาลของบริษ้ทเไบเลยทิขางโรงแรมสรประเทค บอ,นา 

บาคาลทิเจาะไวลทประมาณ Voo นุmfiษ และใชทอขนาค ๓ นวนุค ไคถามนายลบลือ ทุนใทค 

ยจัริการถงจำใทนนำทไคในวันหบง ๆ ใคร‘ใ!ลำคอบวาไมทราบแนนอน แคบอกวาใชไมหมก H3LJ 

วาใซในการทำนำอ้คลมอยูเป็นจำนวนมาถทุก ๆ วัน ไคขอคูนำทิไคมา ถาเป็นนาทย้งไมไคกรอง 

จะขนเลกนอย แคถากรองแลวไสสอาคค็
^ จากน้นป็ไคไปทสำนักงานที่คินจังหวัค เพี่อสอ'ถาม และไคพ];ก้น ม.ร.ว.แถว

ธวัช คริธวัช ที่คินจังหวัค ไคขอคูระวางทคินบริเวณโรงพยาบาลสวนคอก และไคสอบถามถงทคา 

ที่ค็นททางการฟระ เมิน'ไว หคิบจังหว้คไค่แจงวา ถาหากเป็นที่คินค็คถนนใหลู่!สีกเขาไป 9 เสน 

ราคาประเรนไร ล ะ ๓๐,๐๐๐ บาท แฅถาหากสีกเขาไปกวานน และสภาในป็นที่นาประเมินไร่ละ

1*0,๐๐0 บาท

หลังจากนน ยูแ''นของนาข!!!ระโพธ เปาโรหคยไคพลไปคูทิคินทินาบประโพธ 

เปาโรหิฅย เสนอ'ขาย-กย์ใบระหวางหลักกโลเมครท ๕ และ b บนนนนสเทพ ค้งปรากภในราย
I ts ^ *”* ๘ J 1 ' 1

การทเสนอขาย ขางหนาเป็นสวนย่ก และบริเวณคานหลังยังเป็นทินา คำกวาระคํบถนน ประมาณ 

๕๐ - ฟ่ข้: ขงม0 I

รึ>๕.๐๐ น. 1 ;ลับ': 1าท.■บนายจันทร ไชยทิพย ยุ เท'■นของนายแ1พย์บง ชุค็มา ทหนา 1 
ร.พ. สวนคอก และไปคูทิทิเสนอขาย และไคน้คืวาจะไปพบ บางกมออ นมมานเหมินทร ที่บาน J 

ในวันที่ รึ}๐ เวลา ก.00 น. F

รึ*บ.๐๐ น. ไคไปพบนายแพทย์จีนคา สิงหเนคย์ นายกเทสมนครคนใหมของ I 

จังหวัคเจียงใหม ทานอธินค็กรมการแพทย์ ไคแจงใหท.ราบนิงความประสงคชองทางภารที่จะโชิ,*

โรงพยาบาลสวนคอก1หเป็นของmบมหาวิทยาลัยแพทขคาสคร เพี่อในการจัคืคงโรงาCรยนแพทยึ•’ 

จ่งหวัค เจียงใหมน และโคทราบวาทคนที่คงโรงพยาบาลสวนคอกนเป็นของเทสบาล จงใคร่ขอ 

ความสน้า!สนุนใหทางเทศบาลซวยเหลอในการโอนที่คนทคงโรงพยาบาลสวนคอกใหแกกรมเทท , 

วิทยาลัยแพทบสาสฅร แคถาหาก เทคบาลย้งคงคองการ■สงวนสิทธิการ เป็น เจาของทิค็น กรเะขอ I 

ทำ เป็นการ เซาในระยะ เวลา ปี ใใ]อ้คราปีละ รึ} บาท นายแพทบจนคา แจงวายนค็จะสนับ!,

ฝ็นุนเค็มท และเจ้งวาจะบ!ารประชุมสมา^กสภาเทคบาลในวันทิ รึ} กรกฎาคม น และขอใหทาง 

กระทรวงทำเริองเป็นทางกาทท จะไคนำเขาสูทประชมใน'ท]ทิ รึ} กรกฎาคม น ฅอจากนันใ''เาน 

อธิบค็กรมการแพทย์คใคเ แจงถงปีคินทิจะขอเพมเค็ม แลวไคอำลากลับ



1 i

ว้นนิ a>o มิถุนายน พ.'ช0 ๒๕๐ซิ

๕.ซิ£ น. 'milทงทิใ.1 เ^อ นิมนานเหมิน,หร ท)านไขา แจะไคกามกงราชานิอิน 

หอยู!? เาน!โงงพยาบาลสวนคอก และ-ยูแนนนายแพนบยง ช?ไมา (นาย'ร้น,ท! ไชยนิ'พย} ทอยอวย 

นาง'กนธ'อ ๆอเทงวา' ■อกจงโบนายแพนฆยง ชุลิมาไวแลววา นาบแพนยยง ขาย
«^ ร] A ^ร Cl d e] IS ย 2*

' คขนไ1.างกใJftอ นิมนานเหมิน,หร ท)านไขา และไคกามกงราชานิอิน 

'วนคอก แจะยูแนนนายแพนบยง ช?ไมา (นายรินทร ไชยนิพย) ทอย?

นางทิมส'อ ๆคเทงวา' 'อกจงกับนายแพนฆยง ชุลิมาไวแจววา นาบแพนยยง ขาย 
ท'อิน1หกTนม,หา,วนขากัยแพนยPiาแอ''■ในงาชาเทาใ,อ นางโทะขาย1ในงาชาเนา'นิน แอในขน!ะน 

นาง1ขอเสนองาชาสูงสุกัว'!รละ ๓-,0๐๐ บาน ฃาพเจาไค้ลิงวาแอกอนไคเสนอขายไ''?!นราชา 

ไงละ ๒0,๐0๐ บาน นางทิม?งอบอกวาข01ะนชอเสนอไรละ ๓๐10๐๐ บานกอน และขอใหไปอกลง 

กับนายแพนยขง ชุลิมา นานอ?บอิกรมการแพนยไคกามถงนอินอิก ๔ เจาของ กันมิ เนอ*ประมาโน 

ซิ๓ ไง ๓ งาน £๐ อางางวา ไท.ทาจะซอไคหงอใม นางทิมออแจงวาแอกคนเจาของเขาเสนอ 

ขายงวมก้นนงสินงาชา ซิ แสในาน ■ทนอ?บอิขอริหไปลิคออซอไวกอน และ'นางทิมสอ’ไคสิทุ!ถุทวา 
ซ็อไคไนงาชาเนาไคจะขายไห!"งมมหาริ๚ากัยนพนยชาสองในทชาเนาน้น'ใคบไมอิคเฉากำไง 

เลย นอกจาถนนานอ?::คไ.คขององใหลค แจะขอไหนำบุนุ่ไคยยก้ไหบาง บางขอบกัคไนโอกาส 

หนา และนางไคไหนายจ้นินง ไชยนิพย ไบ่ลิคฅอกับเจา1ของ'อก ๔ งาย

ไคถามถง*จำนวน ซิ-.o โง นินานกัรูนนอ?สุทิจ นมมานเหมินท/ วาจะไพ!?นน 

นางทิมสอน,จงวา*คำ?'จะ'ไห,นนนาพมาแจว ประบาท! ๒0 ปีมาแจว ขโ.!ะน!หไมไค

ซิซิ00๐ น. โค1ปส,''งวจยูงอบ ๆ บ?เวท!โรงพยาบาลสวนคอก และโรงเงยน 

ฆคุงชท.ก อามนิ คง. ริชาพ อกงการ 

วนนิ ซิ๒ มิถุนายน จ.ช. ๒๕๐ซิ

นาบ'จันนง ไชยนิพบ ไคบาพบ และนจงวานิอินนง ๔ เจาของ เจาของจะขาย 
ในงาชานงชัน ซิ๓ ไงเแษ เป็นเงิน ซิ แสนบาน แอขอไหนางกางชวบออคชาชรงมเนยมให 

ไคเลินนางกกับโคยเชรองบน เวลา ซิ£.๓๐ น. และ,ไคถึงก.งงเนพ ๆ ในว้น 

เอิบ7ก้น เวลา ซิ๘.๓£ น.

สงป

อามนิไ คไหขาพ I, จาไ ปสำรวจคู และอิคฅอ เรืองนิอินบ? เ วน!โ ง งพยาน าลสวนคอก 

และพบกับยูแนบ,นายแพ'ฟ้บง ชุลิมา นน ไคยลกังน

ทอินชองนาป!r•นยยง ชุลิมา กังปี!ท?ออก ๖๒ โง ๒ งาน ๓๘ วา 
นี่อินของนาย* นางทินแอ นิมมานเหมิโ!นง £๓ ไร ซิ งาน ๖๐ วา 

และนิอิน1หงสองชินนึ่อยไกลก้น และขณะนเจาของเสโ!อขายไนงาชาสงสฺคไงละ
เ/ 1 1/ ^ IV ^ { ^ I I 1^1 I ^ ข ' 1 4^

๓0,000 บานกวน แ1ชขอรองใหลิคออก้ใ)นายแพนยยง ชุลิมา ออIป สวนนนิอยูช่เนงะหวางนิอิน 

นิงสองแปลงน มิกังน

ซิ) นิของหลวงจ้ควชาสร ร ซิ๔ ไร 0 งาน 6^๖ วา

๒) นของเอrชน เจ'ขน1นร-ะวาง ๒ (๔) ๓ ไร ๒ งาน ฟ่ระ วา

๓) II II ๘(๖) ๒ ไร ๓ งาน vM วา

๔) II 1* ฟ่(๓) ๓ ไร ๓ งาน ๕๕ วา

๔) It 11 ๖(£) ๓ ไร ซิ งาน 0 วา



ทมชัง ๔ แปลง ๒๘ ไร ๐ งาน ๒๖ วา
สำหรบทบที่ 9 ของหลวงวักชีซาสรร ไห้ทราบวาแค่กชังก่อนก่องการขายไร่ละ 

๔๐,๐๐๐ บาห และขณะน'ใบ,หราบเพราะเวาขชิงอยูกรุงเห'พ ๆ และทานอ?บ?ไกรมการแพทย์ 

ร้บวาวะไปคิกฅอให ส่ำหรบรายห ๒ ถึง ๔ นาบวันทร ไชยทิพบ ไกไปคิกคอแทนนางทิมก่อ 

นิมมานเหมนทร และเขา1ของยิน'กวะขา?.เใ'หหง ๔ แปลง ไนรากา รี) แสนบาทกวน แคขอให้ 

ทางการออกกาธรรมเนียมให้ห้วย กงส่าเนาส้ทุ]ถุเ'าที่แ,นบมาห้วยแล-วน

ส่าหท]ที่ของนายแพทย์ยง ชุคิมา และนางถึมห้อ หง ๒ รายน รวมเป็น รี)รี)b ไร่ 

๓๘ วา ถาหากรวมก้นทิคินของโรงพยาบาลสวนกอกอก ๓๔ ไร และโรงเรยนยกงกรรคิอก 

ฟ่ ไร สวนทิกินอก ๔ แปลง ทิไกคิกคอเป็นวำนวนอก รี)(ท ไร ๓ งาน ๔๐ วา วะIกเนอV 

ท้งิสิน รี)ฟ่รี) ไร ๓ งาน ๘๘ วา ชงวะพอเพยงในการวํกสรางโรงเรบนแพทบ และไห้ไปคูค้ว 

โรงเรย'นมกงกรรย์ชัJ ๒ ของกรมนินามยแลว เหน'วาอาวก้กแปลงเป็น'หองบรรยาย'ให้m ๓ 

หอง พอวุน้กคิกษาไกไมนอยกวาหองละ ๘๐ กน ชี่งพอเพยงอยาง?ไ และชันลางบงใชทำเป็น 

ส่ำนกงานชวกราวไกอกกวย สวนหอ1:โก.กอาวใชเป็นหอ,โงพยาบาล หรอนกคิก,บาหพทบชวกราวไห้ 

แคชังนคขิงขอโอนวากกรมอนา1โ] เกยขอรอง'ไห กร. ริซารก ไปหาบทาม กร0โขเบส ขอห้อง 
ใหอนุม้คิเงิน (^VIน/เพ^ วำ!'วนหนงเพยงพสวะทำการก่อสห้างอาการโรง เรยนที่พ้กของ 

ชักเรยน พรอหชังอาการอน ๆ ของโรง I.ร ยนนฃนที่ชี่น แฅเรองนทางกระทรวงสารารณสุขกวร 

วะคอง เวร1วาก้บทางการกชัง สถานที่วะขาบไปปลูกใหมนํนี ทานอ?ย?ไกรมการแพทบ**สนอให้ย่าย 

ไปปลูกในบ?เวท]โรงพยาบาลประวาวังหชักลำปาง ชังน เพราะการที่ริะใหมไรงพรบนพยาบาล 

มกุงกรรภชัน รี) ก้บโรงเรขนมกงกรรย์ชัน ๒ในทแหง เกยวmiไมเหมาะสม และวะก่ขิกวามยุงยาก 

ในกานการปกกรองขบอยางไมมป้แเหา
สำห?บกวามเหมาะสมของที่กินชังสองแปลงน เหมาะในการว้คสรางโรงเริยนแพทย 

เชียงใหม เพราะในบ?เวทณโรงพยาบาลอยูเกิมเรยบห้อยแลว และโรงพยาบาลสวนกอกนเป็น 

โรงพยาบาลที่มิชื่อเนียง และประชาชนชาวเชียงใหมก็ไกรวักและน่บถอมานานแลว วงไมเป็นการ 

ยากที่วะหามปาบส่าหชันใหนอลึกบาไกคิกษา นละออประการหนงถาหากไห้เอนโรงเรบนมกุงกรรย์ 
ชัน ๒ มาไห้เกยปลูกใหก?มอนา!โ]ใใน]ที่วังหชักลำปางแลว ทางกรมมหาชีทยาล้ยก็อาวเปีกสอนชัก 

คิกษามิที่ รี) ไกชันใน พ.ก. ๒๔๐๓ โกยใชถึกของโรงเรยนมกุงกรรภขน ๒ ขณะนเป็นหองบรร 

ยาย และปฏิบ้คิการชวกราวไก และสถานที่ทิชังนก!บไกลค้วเมืองมากน้ท กมนากมสะกวก ไฟฟา 

บ?บูรณ และนำไมทวม
เมื่อว้นทิรี)บ มิถุนายน น นายนพทยยง ไห้มาพบฒ้ขาพเวา และไกแวงวายินกวะชาย 

ที่กินชังสองแปลงนในทกาไรละ ๒๐ 1 ๐๐๐ บาท ชังท'เกยเสนอไวกอน และนายแพทย์ยง มิอำนาว

เฅมทิวะวักการแทนนางทิมส■อ นิมมากแข้นทร กวย สวนทิอก ๔ แปลง อ้นมีเนอทิ รี.๓ ไร 
๓ งาน ๔๐ คารางวา นน ก็ยินกที่วะขาบใ1นรากาทิซ็อมา กอชังหมกเป็นเงิน รี) แสนบาทถวน

ส่วนก่าธรรมเขียมขอให้ทางการ เข้ปยูวกการขอยกเวน เพราะ เป็นการโอนใหราชกาโ ส่าหรบ 
ชิงปลกสห้างในบ?เวณที่กินนายแพทบยง ขอ'ไหพ1วารพาใ,ห ส่าหรบสิงปลูกสทงใน่ทกินของนาง 

ทิมห้อ นิมมานเหมินทห้ ขอก่าชกเชย รี)๔๐,๐๐๐ บาท เพรจิะใชอบูไกทินทิ ส่าห?บของนาบแพทย์

ยงเองขอ บ๐,๐๐๐ บาท



ควยเหค'ฉะนี คณะก::ฆการรึงเห็นสมคว:วาเป็นหคินหเหมาะสม ทคาไมแหงเกินไป 
และหางผูนหนยชอม It:. :ชาU1 ก็เห็น,ชอบควย รึงขอป:ะหานเ:ย1นเสนอมา เพี่อขออนุม้กิคา 

เนินกา:ริคชัอหคินทยนนป็นกา:ควน และขอใหหางก:ะห:วงสาขา:ณสขฅิคฅอกิบหางเท(บาล 

นค:เซยงใหมเขอขอโอนสิห^เริาชองหคนหฅงโ,^งพยาบาลสวนคอกใหเป็นของก:มมหาวิหยาส์ย 
ห:อริะท่าเชิโ.เกา:เชา'ไน:ะยะ ๔^ ปี คามหเสนอ เขทะหางสภาเโ*คบาลนค:เชียงใหม่ริะเ:ม 

ป:ะชุมในว่นห 9 ก:กภาคม น
ขาพเริาไคนำเ:องนเสนอกอคณะก::มกา:คำเนินงานโ:งเ:ยนแ'ห’หย,เชียงฟ้,หม่นลว

คณะก::มกา:ไคเห็นพองเป็นเอกฉ้นห็วา คำเนินกา:ริคชัอห็:าขนิIคยควนกอไป

หากเห็นชอบควยคำ: ขอไคโป:คพิริา:ณาอนุมัฅควย ริะ;เป็นพระคณบง.

(ลงซือ) พิณพากยพหบา เภห 

(หลวงพิณพากบพิหยา เกห) 
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