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สานักนายกรัฐมนค?ไก่ชอใหสานักฺงาน ท.ห., หรารยาแกไชรพาเกยวฒฺการ
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สำนักงาน ก.ห. วา วาทการ?!วารอทโกยรอบกอบแสว สานักงาน ก.ห. เหึนวา นาวะนงไมตอง
แกไชแขนฟอรนรพาทังกสาวแคอขางไก เวนแตทางราชทารวะfhหนพรำนวนเงนทึ๋ทางราชการวะนังทัข
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กา:เป็นนักลึกมาเพี่อลึกมาวขาแพทยคาสก: ย์ผูยูาค่าป:ะกน แชิะหนังสิอแสคงความยนยอม
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ห?อหำงาน กแลแพทบในด้งก้กใหทั]ราชการห?อทำงานใหุครบสามป็ ริะอบุผูาฅใหแพทบลาออก
วากทชการห?องานกอนครบกำหนคมไค
๒. ใ;!มหาวทบาลํบทเป็นสถ่านกึกบาของแพทบงกทำการใค ๆ อ่นเป็นการ
สนํบสนนใหแหหยไปกางประเทก เขน ออกหลกๆานการกึกฺบา ห;!งสนิท]รองห?นิเฉกสารอน ๆ*
ในก้กษผะเคฃวก้นนใหแกแพทบทข้งท]ราชการหรอทำงานไมกรบสาม!]
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ริคสรรนกลึทบาแพทบสงก่แ(ชรายชอแพทบไ lfl แกรมกำรวริและกระทรวงการกางประเหส
เป็นป็ๆไป«r, ใหคผะกรรมการแพทบสภารบคำเนนกฺารออกขอบ‘งก!]แพหยสภา กามความใน
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เขารบราชการ;!รอทำงานใบสวนราชการห?อองกการของก้ๆบาลสนองความคองการของ
ประเทคชา?!หลงวากทใคสำเรจการกึกไทคามหล้กสูครแลวเพิอขวบบ?การสาธารผจุข บรรเทา
ความใคอคร,อนเรองโรคภขไขเริบของประชาชน ฅามกำก้'งชองหางราชการเป็นเวลาไมนอบกวา
สามป็ฅกกอกํน์ใ}กคบ บใคฝากึนไมเขาท]ราชการหรอทำงาน หรอเขาท]ราชการห?อหำงาบ
ไมครบกำหนคเวลาก่งกลาว ก้น!คผะกรรมการแพทบสภาก่งเพิกถอนใบอแผูากประกอบวิชาขห
เวชกรรมของยู่นนเสืข
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ริงเ?ขนมาเพิอโปรคพิวารยากำเนุนการคอไป.
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