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คานหเอรงเรองอารนอป๋!รหาแหห!ทปหางประเหอ รวน £ ประอาร อง
๙านอนายอรํฐ์มนห?ไอหจาระาเร?จน#ว ไปIออจอใหนำเข้นอคะะr5นนครหวาระา ตาม
»

ท!ขังเรอึจในอรม า รองนายูอ?Jมนคร ร่อนาราชอารนหนนายอร'รมนค? UU
คะะร่'ฐมนค?ไอประชุมป?อนาเมื้อวํมหึ๋ ๒» เมนานน ๒๔** องมทเหึนชอบ
อวยคามหํ่๙านํทนายอร่'^มนค?เรนอ นท่๙าหท)นขิคห!รงคะะวควอรรนคารครไหมอึหชชอร่'บ
หุนอารลึอนาไอไย่เอนรอย#ะ *o จองยู่เหไอร่บหุน

อรง คามมอึอ■ร?รมนครรํใหขัาขัร!รานอมิควาภายหขัง๙าเรึจอารอึอนา
น#ว จะคอง?นราชทารอย่างนอย 1» ป็นนJimอูอ‘าวา ■อย่างนอย » 3" เปึน « ๔ ร"
จงเ?ยนมาเ!เอหราม ไคแจงใหนหเอึ๋ยวชองหราบอวยน#ว.
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อางสิง หนงสิเอสิ สร.๐๕๐๓/*ฟ่๐๕๐ - ๕
สิงสิสงมาควบ

สงวนท ton พฤกึรึทายน ๒๕*๐

fhเนาหนงสืธท สร.©*๐*/*๔๕๒

ลง'รนห ๒๓ เมษายน ๒๕**

?าามสิไคบนขันบคิกิพะขัทู่มนครเทยวขับเ?องทาทเทขัถู!หาแพหยไปคาง
ประเทศทนนาท มาเพอทราบ น!น
ขัคน สำขัทนายทขัทูมนคnคสงเรองทารนทขัถู)หาแพทบไปคางประเหกี
ขันมาท ราม ๘ ประทาร

สำนทนาบทร" มนครไคพิวา:พาเส?วแลว มาเพอขอไห

นำเสนอทผะทนนครพิวารพา ทามท!ขังเสคึวในทรม ๆ รองนายทร'ฐมนคร รัทษา
ราซทารแหนนายทr<มนคร ความละเอบคปราrฎคามสำเนาหนงสือสำนทนาบทขั■มนคร
หไคสงมาพรอมน
คผะทมนค?ไคประชมปรทษาเมอว"นท ๒๓ เมษายน ๒๕** ชิงมค
เหนชอบควยคามหส์ำนทนาบททมนค?เสนอ แคสำหขับนสิคหญิงคผะวิทวทรรมทาสฅร์
ใหมึสิหรขอขับพนการสืทษาไคไมเทนรอยละ *o ของบูทไคขับหน
อนง คามมดึคผะทมนค?หนท่ส์^ถู!าบูทขัควาภายหขังสำเรวทารลึทษา
แลว วะศองขับราชทารอย่างนอย ๓'ป็นน ใหนททำวา "อย่างนอย ๓ป็,, เปึน
■งะ สิ,'

รึงขอยนขันมา. รีงเ?ยนมาเพอหราบ.
ขอนสคงความขับถืออยางยิง -สง
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กาวนอ่ป้อุเหาแหไเข'โปท่าง!irะเหสกนมาก

เ?ขน

เอขาธทาวกยะร่ฐมนก?
อ่วขไก*ท้!วายฺงานชากทุสาองกวพมหาวหขาอํขวา มป็ผูหาบางประกาวเกยวกํข
♦. นิลึคกพะวสวกวรมสาสกวนิหึ่ * ป็กาวลึกนา ๒£*0 ขอขกเวนกาโชำวะกา

บำโ1งกาวลึก!ท หวอขอยกเวนกาวหำ%าทท^ทบำทุงการลึกนา โกยอ่างวา ระเบยขการ
สอบกกเออถของสำนกงานนภากาวลึกนาแหงขากนิไอ่บงวา ยูหเออกเ?ยนวชาวสวกรวมสาสคว
ชะอ่องเขียกาบำทุงกาวลึกนาเหมขนเป็น £,๐00 บาห เหงชะหวาขเพไปสอบลึมภาษพหึ๋คพะ
วกวกววมการกรแอว
๒. นิลึคหุฐงทพะวสวกววมสาสคร แสกงกวามชำนงขอลึหขในกาวท!ทุนอ่าบำว1ง
กาวรกนา เชนเทขวกํบนลึกขาย
«1. กวทรมกำหนกชำนวพุ่เวบ์ทุนกาวลึกนาวชาแหหขสาสควคงแกชนเก?ยม
แหหขนิหี๋ * โกยใหยูหชะเข่ารกนาในชนเก?ขมแหหยปีหึ่ * ในป็กาวลึกนา ๒£*« น แสกง
กวามสำนงแสะหำส้ผูคูเาไวเป็นกาวอวงหนำ เหทะหากวอไปหำสํ^เาในวะยะเวสา ๒ นิกอไป
แอ่ว ชะไมมหอไฟวะกนวาชำนวนโกวกายู่ขอวบทุน แอรโกวอ่ายูขอท!ทุน่หึ้เป็นสก? ชะอ^ใน
วะกํขหี่กำหนกไวหวอไม เนองชากชะอ่องมนิลึตบางคนสอบไอกกใน ๒ ปี'mi ห?ออาชม£๗อี๋ขน
ใชอ่วยเหทุยอกาง ๆ อี๋ชะไมขอรํบทุนุชนไก*ข้งอาชหำใหแงยากแกกาวหชาวยา
£. กววเนิกโอกาสใหนลึก$ม่ขอท!ทุนมาแคแรก ไกเปอี๋บนใชมาขอรบทุนใน.
โอกาสหไ!งโอกไสใกไก เอี๋อชะไอ่มยู่เขาท]วาชกาวสนยิงความอ่องกาวของปวะเหสขากเหม
อี๋นอก นอะในหางกอบกน ไม่อไ^ากใหด้หำส์จุเธุเาขอวบทุนกาบำว1งกาวลึกนาอ1วงหนำไวแอว
เปอี๋ขนไชไมขอรบทุนในเมอชะลึกนาทอเหอเป็นแหหยในกพะแหหนสาสกว
รึงเสนอเหอสำนกนายกว]เมนค?หชาวยาคำเนินการทอไป
นกนายกว^มนก?ไกป1นสขอเหึ๋อประกอบกาวหชาวพาชอง ๆหผา นายกว]เมนก?
™ว่า
*. เนึ๋องชากในป้ชชุขืน ปวะเหศไหยกำอ่งประสบภาวะทวามขากแคอนยูสำเ?ช
วชานหหขสาสกว รวมห1งวสวกรวมสาสคว เข่าหำงานในส่วนวาชกาวแอะ?]Pสาหกช

กยะ-

วรมนก?ในคทาประทุมป?กนาเมึ๋อวํน์อี๋ *• เมษายน๒£*0 รึงไกสงมกใหกำหนกกาปำว1งกาว
ลึกนาวชาแหหขสาข้กรป็อะ *0,000 บาห แอราขาวสวกรวมสาสกวปีขะ £,๐00 บาหกอหา!งกน
ๆอา (หนงลึอหึ๋ สร o£on/£o££ องว้นอี๋ *๘ เมนายน ๒£♦0) ช้งสำนกนายกวฐมนก?ไอ่แชง ■
/มคน...
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มคนใอํขหาวหยาอ่ยฅาง ๆ หทบแชว

^

นอกทกนน ขํงไคมกุา!ป!ะทุมเหอข์กข่อมหางปฏีบ่ท

ในเ!องนอก ก็โมปททฎวามป้%หานคอขาง'ไค หางกานมหาวหยาปึย์น่น เมอคอนสอบชัมภาบช
ทุ่ป!ะสงทชะสอบกักเชอกเข่ารกบาทยะวควก!!มคาสค! ก็ไก่สอบกามความสมัค!ใชของยู!!ชะ
เขารก!ทฺไวโเอ่วววฺมยูสมัท! •๒ ทน ชะยอมช่ำ!ะเงนทาบำ!1งกา!รกบา ส่วนหี่เหสอชะขอ!บ
ทุนมหาวหขามัยไก่ปฎบคทามนขมคทพะ?](มนค?กงกอ่าว แชะไก่กำหนกใหนรคทชะวศวก!!มคาสค!ไปหำ%ยูา?บทุนทาบำ!1งกา!รกบา ห?อชVsคาบำทุงกา!รกบาใหเส?

ชรนภาขใน ๒๘

ทุมภามันธ ๒*99 ปrากฎวา เมอท!บกำหนกไมมรรควควก!!มคาสค!ไปชำ!ะคาขำ!1งห?อหำ
ส่^าชอ?บฺทฺาบำ!1งกา!รกบาเอย มหาวหขาพ้ย์?งไก่ยอนชันโกยออกทำมังเมอวํน!!
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เมบาขน

๒<ะ** ใหนรคคพะวควก!!มคาสค! แปึะนรคแหหขคาสค!ไปหำ*ญยูา!'บทุนภาขในเทอนเมบายน
คกน หากหนกำหนทแชว ชะชำหนายขอออกชากหะเบขนนรคของมหาวหยาชัข์

และใน!ะหวางน

ก็ใม่ป!ะกาคขชกาrชอบไชปr ะชำ3นทวย
สำนกนายก?]รมนค?เหนวา ยู่หเข่ารกบาวชาแหหยคาสค!หฺ?อวควก!!มคาสค!
yh«งก!ชมหาวหยาชัย ในป็กา!รกบา ๒*90 ใกริโอกาสหทบเ!องเงนทาบำ!1งกา!รกบากอน
หชะสอบมักเชอกเข่ารกบาอยูแอ่ว รงชอบหชะปฎบํคทามนยมคคพะ?5มนก?กงกอ่าวเหมอน!พ
มหาวหยามัยอน ๆ

กงนํน์ รงไพทหทุยชเหยงหอทชะขอบถเวนกา!ชา!ะทาบำ!งกา!รทบาห!อ

งกเวนกา!หำร^าขอ?บฺทุนใใทเกา!รกบา ๒**o แก่อยางใก

๒. ไก่มมคทยะ?ร์มนค?โกยหนงรอ กวนมาก ห dr o๘o«)/£๘b£ ปึงวํนหึ๋ ๒๘
เมบาชน ๒*90 วา "ยูมรหร?บทุ่นกา!สกบาส,าห?บ์วควก!!มคาสค! ก่องเป็นชาย ฯชๆ'*
เมึ๋อชหาปึงก!ยมหาวหยามัยมับ!องวานรคหฐงทชะนป์ฏบํทงานไก่เหมอนกับนรคชาย แอะใกเ?ขน
สำ เ?ชออกไปหำงานทุกคนแอ่วป!ะขาย 0)0 ทน เชนน
ชฺำนกนายก?'รมนก? เหนเป็นกา!สมทว!หึ๋ชะแกไขมกทพะ?]เมนค?กงกอาวขางคน .
โกยกำหนทใหนรคห5งหเขารกบาวชาวควก!!มคาสค!มรหรขอ?บทุนทาบำทุงกา!รกบาไก่ใมเกัน
"
* *
*4!อยชะ • ห!อ!อยปึะ * ของยูห เก!บทุน
0, นรคเก?ยมแหหยป็หึ่ * ของชคาปึงก!ชมหาวหนาชัข์เ?ขนXวมอทุในกชะวหขไ
คาชคX เมอชำเ?ชเค?ขมแหหข ๒ ป็แอ่ว ก็ชะส่งไปสกบาคอในคพะแหหยคาสค!ของ
มหาวหขามัยโกยค!ง แชะไมมกา!ชอบftiทเชอกอก

กงนน กา!หชหาปึงก!พมหาวหยาชัยชะใหยู

หสกบาวชาแหหยคาสท!แสกงความชำนงขอ?บ์ทุนคาบำทุงกา!รกบาแอะหำฟิญชิทไวขยะหี่เข่าสืกบา
ในขนเก?ยมแหหยป็หึ๋ * โท] ก็เป็นกา!ชอบควยเหทุยช แคกวทะให้มยปึมังทํขค,งแคช1นป็หึ๋ *
เฉหาะกา!รกบาวชาแหหยคาสค!ของชุหาปึงก!ยมหาวทยามัย เป็นคนไป
แคโทขหึ๋ไก่มมคคยะ!]รมนค?โกยหนงรอห ช! 0*00เ*0** ปึงว้นหี่ 9* เมนาขน
๒*90 ไกกำหนกใทเ?บกเก็บคาบำ!1งกา!รกบาชาก^!เข่ารกบาวขาแหหยคาสค!ค,ง์แก่ชน!เหี่ 0
เป็นก่นไป อำทุโกไม่ไกรกบาก่อเหึ๋อเป็นแหหย เนองชากไมมหี่ชะใหรกบาศอ ก็1หทนเงนทาบำ!1ง
กา!รกบา!!เงีขไปแอ่ว

กังน,น์ สำนกนายก?](มนค??ง เหนสมทว!แห้ไขมคทพะ!]รมนก?ในเ!องน

ก่อไป
/๘.

» » »

\

P

- 0 -

•เ

ร/ร

๔, เงนท่ามำ:ร;งfท!ลึกบา เป็น!ายไพ่ของมหาวหขาอํข ทูรบาชิมไพปุ!ะสงพ
ทยไพ่ขากเงนฺทาบำ;{งกา!รพาแคอย่างใก แคมนโยบายหึ่ขะพ่องกา!ย่หสำเ!ขวขาแห*เย
เทสค!ทมหงวชาวกาก!!มกาสก! เชาหำงานเหึ่อแกไขทวามธาคแคอน

นอกขากใณ ยูห

มไพ่ขอ!บชุนคาปำ!งกา!รพามากอน ภาขหอาอาขขากชุนห!หยไkะรพาคอไปไก

กงนํน

สำนกไทยกfjมนค??งเหนทว!เปีคโอกาสใไทุเห็มไเนเสกงทาามขำนงขอทเชุนทาบำ!1งกา!

รพามานพพก ไคเปอึ๋ขนใขมาท!ชุนในขนใกกอนสำ1!ขกา!รพาไค แคไมอ^าคใหยูหหำ
ข้ธุแแาขอท!ชุนกาขำ!งกา!รพาไวแอว เปอขนไปไมขอทเชุนภาขหอง
ก!รหึ๋ขอท!ชุนพายำ!งกา!รพาในภายหอํง ใหรนเงนทามำชุงกา!รพาหึ๋เงีย
ไปแอวพวย
โพยหี๋เ!องน ขุหวองก!ยมหาวหยาอย์มความ ป!ะสงกขะขนิหทบยอกา!หขา!ยา
เป็นกา!พวนภฺายในเพอนเมมายน คกน

พงUU สำนทนายก!ฐมนค!?งเหึนสมทว!ปฺำเสนอ

ทยะ!2มนก?หขา!ยาในททวป!ะชุมวนอํงทา!ห ๒) เทอนน เพึ๋ขกไพ่แขงยอกา!หขา!ธท
นกขปาองก!ยมหาวหขาอยไพ่หนทาอ
เสกึขในก!ม ๆ !องนายกทูเมนก? !พาทชกา!แหนนายกทูรมนก? ไพห!ง
หขา!ยานอาม!ifงาา "เสนอคยะมนุท?หขา!ยาในวํนหึ๋ ๒» เม.ย,**"
?ง เ?ขนมา เหึ๋อโป!กกำเนนกา! เสนอกยะทูเมนท?คอไป,

ขอแสพงพวานนบกออย่างเง
หอโห
pH* '

พ**
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