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เ ชิอง การาก์สรรนักศึกษาแหทยํยูทเหนกาบำรุงการสักษา

เชิยน ม่ลกส่านักนายกร*'เมนต?

อางกง หนังศึอห สร.0#»09/ฟ่9«ะ ลงว*น์ห 9* เมษายน ๒£9b

f คามต็ไกเสนอมาครการม่องก้นมใหแหหยึบอกเลิกส์จุ!จุ!ากอนกำหนก รวม ระ 
ประการ ไม่เฬํ่กยะร*เมนค?หาารยาตามบ*จุ!ขา ๆพนท นายกรํเมนค? นัน

คชะรเมนค?ไคม่ระชุมม่รกษาเมอวันชิ9#\ เมษายน ๒£9b ชิงมดี!หแกไข 

‘ ลิจุ้!จุ!',เการเป็นนักศึกษาเหอศึกษาวขาแพหยกาสตร โกยเหมาำนวนเงนชิาะตองขกใขไนกรร 

รกลิ'®าาาก ๒ แสนบาห เป็น < แสนบาท และใหส่าระเงินร่ำนวนก่งกลาวหงหมกในหันชิ 
เมอมการยกลิ'®า

างเรยนมาเศึอหราบ ไกแางใหยูหเร่ยวธองหราบกวยแลา.
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ขอแสอง?)วามน้มลึออยางสง
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(อนันต์ Iนครโราน์)
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เริยน นัฐ - กห. กค. ม'ท. สส. ทม.
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อางกีง หนังสือท ส!.0๒0(ท/๕0๕๒_ ลงว้นทึ ๒๓ มนาคม ๒ง;*ษ

' * -,«1'สีงทสงมาควย บ่นทกเกยวกับเริองน

ตามทิไคยืนนันมดคผะทั)มนต?อนุม้ตุกา!จัคส!!นักศึกษาแพทย์นท)ทุน 

คาบำ!งูกา!ศึกษา ให'ใ!)!เทุ้เบ้ติงาน1ไนสุวน!าชกา!ตาง ๆ มาเพือททม และวา 

กัาหกับ!นตอไปไหแกไขส*จุ!จุ!าให!คกุมยิงขน นน '

นัคน สำนักนายกทู้;มนต!ไคเสนอมาต!กา!ปองกันม!,หแพทย์บอกเลิก 

ส์จุ!จุ!'ากอนกำหนค ทม ๔ ป!ะกา! มาเพอคผะทู้รมนตริพจา!ผาตามบ่จุ!ชา ๆพผๆ 

นายก!รูมนต! ความล ะเ อยคป!ากฏตามนันทกทไคสงมาพ!อมน

" คผะทู้:มนตริไคป!ะชุมป?กษาเมอวไเห 1*ฟ่ เมษายน ๒๕*b ลงมดี
ไหแก'ไขสํจุ้!จุ!'ากา!เป็นนักศึกษาวิชาแพหยคาสต! โกยเพืมจำนวนเงินทจะตองชคไช 

ไนก!ผรคส์จุ!จุ!'าจุาก ๒ แสนบาท เปน ๘ แสนบาท และไหชำ!ะเงินจำนวนค้ง์กลาว 

ทงหมค'ไนทํนห เมอมกา!ยิคสจุ!จุ!า 

จืงเริยนยินยนมา.

ขอแสคงความน์บถืออยางยง

พลเรอเอก พ71.น.

(อนันต์’ เนต!โ!จน)
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ตายหนงฺ!เอหึ๋อางกงน'♦ง'ว'! ทยะรัฐมนต?ในกราวประชุเมป?ทยา เมอวฺนฺหึ๋ tao 

ยนาทฆ ๒*»๒ นฺมว็เอหุม?เทารวิคสรรนัพ?ทยานเทฺ)ย่หุทท}นตาIfารุงทาif?ran ไหไปปฏีนตงาน 

ในทานราชทารตาง ๆ สวนกรรนัก??กยาแหหยฺยูรับหุนๆ ทสาเรวการ??ทยา แสวแสตงควานวำนง 

วะชอเสคสหฺเาโทยยอมชทใชหุน ไหกอปฏีนหตามสเพาหไทชำไว แสะสาหรับรุนคอไ!ไหแกไชร’เพา 
ไหรททุมยงชน ทังความทะเอยทแวงแก่ว ใ!น

สานักนายกรัฐมนค?ไก่ชอใหสานักฺงาน ท.ห., หรารยาแกไชรพาเกยวฒฺการ 

เป็นนัตเ?ทยาเหึ๋อ?เกยาวชาแหหยทาสท/ไหรัตทุมยงชนตามมตทยะรัฐมนต?แสว แสะไกรับแวงราก 

สำนักงาน ก.ห. วา วาทการ?!วารอทโกยรอบกอบแสว สานักงาน ก.ห. เหึนวา นาวะนงไมตอง 
แกไชแขนฟอรนรพาทังกสาวแคอขางไก เวนแตทางราชทารวะfhหนพรำนวนเงนทึ๋ทางราชการวะนังทัข 

เ?ยกุทนวากนท??ทยาแหหย่หุสคสฺพาหุงชนทวาหี๋ทำหนทไวเหานํน นอทวาทน สานัทงานฺ ก.ห. ไต)

เสนอทวามเหึนเหมเตพวา นาครการปองกนมไหแหหย่บ์อกเสกรพ!ก่อนกรบสาหนกน้น ไมอาว 

แก่นัเ]เหาไคโกยส!ญรย่ร์ากการสาหนทในชอรเพาเหยงอย่าง เทยว แตหางราชการทวรวะไทวาง 
มาตรการปองทนทารชาทแคสนแหหฃ,1นทางอึ้นทวนฺคูทนไม่ทวย หรอ!เทินน สานักงาน ท.ห. ไก 

เสนอมาตรคารแท่ไช รวม * ช่อ ไ!/ไทุสานัทนายกรัฐมนก?นำเสนอทยะรัฐมนต??!วารยา ทังกวาม 
สรเอนคป!าทฎตามเอกสารที๋แนบมาทรอมน
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เพี่อง ส์ผูผู.าเกยา(พกา: เป็นนักลึกมาเพี่อลึกมาวชาแพหยคาสก: วน ...............7f\iia "
เวลา......A..-...... น.

เรนน ปชิกสำนักนายก?รมนก:

กามใ!มคำส้งใหสำนักงาน ก.พ.พาา:ผานกไฟผูผูาเกยว(พกา:เป็น 

'นักลึกมาเขอลึก)ทาชานพทขคาสท: ไห:กทุมกามมลึคผะ?รมนก? เมอวนท ๒0 มนากม 

- ๒๕11๖ โคยกวน นน

สำนักงาน ก.ห.ไกพาา:ผาเ?องนอบาง:อบคอมแชิาเป็นาา แบบฟ่อ:ฟ่ญผูา 

กา:เป็นนักลึกมาเพี่อลึกมาวขาแพทยคาสก: ย์ผูยูาค่าป:ะกน แชิะหนังสิอแสคงความยนยอม 

หสำ'นกงาน. (นั,ห.ไกยก:างขนแชิะนำสงมานังสำนักนายก?รมนก: โกยหนังสิอสำนักงาน ก.ห.
พี่ ส: 0*0๕/๒ร:««๖ ชิงวํนพี่ ๒0 มนากม ๒๕•๕ ซีงกผะนัฐมนก?ไกพาา:ผามมคเป็นชอบควย 

เมชิวนพี่ &o เมมาขน ๒๕9ระ กามบน์หกสำนักงานปนักสำนักนายก?รมนก? พี่ ส: 0*0*7๒*<ฬ์ 

ชิงวํน์ใ! 0O เมมายน ๒๕*๔ แชิว นไเ สามา:กนำมานัง์คมคามสํผผูาในทางแพงเมอมทา:

ป:ะหกลึยกนั^าไก?ก(พลึอยูแลว อกหงเพบฟ่อ:มส์ผูผูาขางกน ก:มนัขกา:กเป็นยูก:วาแอะ 

แกไขใหกาย รึงนาาะนังไมกองแ^ขแบบฟ่อ:มข้ผูผูานังกอาวอกแกอขางใก เวนแก 

หางทชกา:าะกำหนกาำนวนนนใ!ทางทชกา:าะนังคบริากนักลึกมาแพหขยูนกนัรุเผูาสูงชน 

กวาใ!กำหนกไวแลว เหานน์

อนืง สำนักงาน"ก.ห.มข้อนังเกกวา.ป๋ผูหาเ?องมาท:กา:กา:ปองกํนมให 

นพหขยูนัา%นาเกยวกย์กา:เป็นนักลึกมาเพี่อลึพาวชาแหหขคาสก:ยูกพ้น์(พทาง:าซกา:

บอกเอกส์ผูผูาไมเขา:บทชกา:ห?อหำงานเมอาบกา:ลึกมาแอว ห?อเขา:บ:าชกา:ห?อ > ’

ทำงานใหฺไมค:บกวนกามส์ผูผูาน.ไมอาาแกป้ผูหาไคโกยสม:ยู:ผาากกา:กำหนกในขอส์ผูผูา■■ ,

เหทะหากมกา:ป:ะพฤกนกสํผูผูาทาง:าขกา:กาะสามา:กนัง(พกามนั;!ผูาเ?ยกกาเลึขหาย 

ในทางแพง' ซีงก:ผเช์นันี๋กไกแกทท'!ยสินักนัาากยู้ยกนัทแาไทา^'^ผาง®?ใ!พาง:าซีหำซี^

ริะไกวางมาท:กา:ปองกนกา:ขากแคชินแพทยนังกลาวในหางอนกวบถูกํนไป(พกา:ท'ฟผูผูา 

กวข ทงนึ๋โกยันำปผูหาเ?องนเสนอคผะ?รมนก?พาา:ผามมคใทสวนทขกา:พ?อรงกกา:

ใ!Irกยวของกอปฏีนักก้งกอไปนควย คอ
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" ■■ \ ‘ 4. ใหสวนราชการห?อองกการคาง ๆ หไค้พเการริคืสรรแพทบเขาทบ"าขการ

ห?อหำงาน กแลแพทบในด้งก้กใหทั]ราชการห?อทำงานใหุครบสามป็ ริะอบุผูาฅใหแพทบลาออก 

วากทชการห?องานกอนครบกำหนคมไค

๒. ใ;!มหาวทบาลํบทเป็นสถ่านกึกบาของแพทบงกทำการใค ๆ อ่นเป็นการ 

สนํบสนนใหแหหยไปกางประเทก เขน ออกหลกๆานการกึกฺบา ห;!งสนิท]รองห?นิเฉกสารอน ๆ*

ในก้กษผะเคฃวก้นนใหแกแพทบทข้งท]ราชการหรอทำงานไมกรบสาม!]

๑. ใหกรมคำทริและกระททงการคางประเหคงคการคำเนนการเกบวก้บการ 

ออุกหนงธือเคนทางแกแพหบทก่งท]ราชการหรอทำงานไมกท]สาม!! ;นน โคบใหกผะกรรมการ 

ริคสรรนกลึทบาแพทบสงก่แ(ชรายชอแพทบไ lfl แกรมกำรวริและกระทรวงการกางประเหส 

เป็นป็ๆไป-

«r, ใหคผะกรรมการแพทบสภารบคำเนนกฺารออกขอบ‘งก!]แพหยสภา กามความใน 

มากรา *๕ แหงพระทชก่ร;ผู่กวชาชพเวชกรรม พ.ก. ๒๕** กำหนคใ;!นกกึกบาวิชาแพทบทาสกร 

เขารบราชการ;!รอทำงานใบสวนราชการห?อองกการของก้ๆบาลสนองความคองการของ 

ประเทคชา?!หลงวากทใคสำเรจการกึกไทคามหล้กสูครแลวเพิอขวบบ?การสาธารผจุข บรรเทา 

ความใคอคร,อนเรองโรคภขไขเริบของประชาชน ฅามกำก้'งชองหางราชการเป็นเวลาไมนอบกวา 

สามป็ฅกกอกํน์ใ}กคบ บใคฝากึนไมเขาท]ราชการหรอทำงาน หรอเขาท]ราชการห?อหำงาบ 

ไมครบกำหนคเวลาก่งกลาว ก้น!คผะกรรมการแพทบสภาก่งเพิกถอนใบอแผูากประกอบวิชาขห 

เวชกรรมของยู่นนเสืข
k

ริงเ?ขนมาเพิอโปรคพิวารยากำเนุนการคอไป.

ขอแสคงความใ!บ?ออขางสูง
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เหเนิกรุผาพิริารผา หากเหึบชชิบควบคามชนิเสนนิชนิงด้านกงาน ก•ห.
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