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 สืบเนื่องจากสถานศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ที่ถนนอังรีดูนังต (เดิมชื่อ
ถนนสนามมา) อยูในวิทยาเขตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตั้งแตเริ่มกอสราง 
ทำใหเกิดความเขาใจวาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่จบจากสถานศึกษานี้ เปน
บัณฑิตจบจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หมดทุกรุนและทุกคน ซึ่งเปนความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อน 
 สถานศึกษาดังกลาว เมื่อเริ่มกอสราง เปนตึกประจำแผนกทันต
แพทยศาสตร ณ ซอยจุฬาลงกรณ 11 ถนนพญาไท {ปจจุบันคือ “ตึกวาทวิทยา
วัฑฒน (ทันต 6)” คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณซอย 64 ถนนอังรีดูนังต} 
เปนตึก 2 ชั้น กวาง 11 เมตร ยาว 116.30 เมตร ออกแบบโดย ศาสตราจารย มัน
เฟรดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คากอสรางเปนเงิน 
149,000 บาท ทำพิธีเปดเมื่อ 24 มิถุนายน 2484 แตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี
โอกาสใชตึกใหมนี้เพียง 6 เดือน ไดเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพาขึ้น เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2484 ทหารญี่ปุนใชตึกนี้เปนที่ตั้งของทหารหนวยหนึ่ง จนกระทั่ง
สงครามสิ้นสุด และ ในเดือน สิงหาคม 2489 ไดรับตึกนี้คืนจากทหารญี่ปุน และ
สังกัดในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จนถึง วันที่ 2 
มีนาคม 2512 ไดโอนมาสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตอมา
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 ไดโอนคณะทันตแพทยศาสตร จากมหาวิทยาลัย
มหิดล มาสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้  
 จากขอมูลเบื้องตน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวของกับเงื่อนเวลา จึงขอ
เสนอขอมูลอื่นๆอีกโดยยึดถือ วัน, เดือน, ป เปนหลัก ดังนี้ 
พ.ศ. 2471 ศาสตราจารย พ.อ. หลวงวาทวิทยาวัฑฒน ซึ่งเปนอาจารยใน

แผนกอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล ใน
ขณะนั้นสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่มมีแนวคิดการจัดการ
การศึกษาทันตแพทยศาสตร และไดเคยเสนอแนวคิดนี้ แตไมมีผู
ใดสนใจในศาสตรดานนี้ ที่ทานสนใจเพราะเคยไดรับทุน และ
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาสาขาทันตแพทยศาสตร จาก 
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย และ ในเวลาใกลเคียงกัน 
ศาสตราจารย พ.ท. ส ีสิริสิงห ไดรับพระราชทานทุนการศึกษา 
จากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก ใหเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ในมหาวิทยาลัย
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พ.ศ. 2479 ขณะที่ศาสตราจารย พ.อ. หลวงวาทวิทยาวัฑฒน ดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชาการกองเสนารักษ 

มณฑลทหารบกที่ 1 ไดพยายามติดตอกับ Dr. A. G. Ellis ซึ่งเปนอธิการบดี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ถึงเรื่องการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตรอีก แตไมบังเกิดผลสำเร็จ ทานจึงไดเสนอ

โครงการจัดตั้ง โรงเรียนทันตแพทยสำหรับราชการทหาร ขึ้นไปยัง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขณะที่

ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ก็ไดรับอนุมัติใหดำเนินตามโครงการที่เสนอนั้นได 

และไดใหทานเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนทันตแพทยในตางประเทศ เชน อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุน มีกำหนด 5 เดือน ตอมาใน พ.ศ.2482 จอมพล ป. พิบูล

สงคราม ดำรงตำแหนง อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนนโยบายจากการจัดตั้ง

โรงเรียนทันตแพทย ในกรมแพทยทหารบก มาจัดตั้งในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16 พ.ค. 2483 จอมพล ป. พิบูลสงคราม อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ไดประกาศจัดตั้ง แผนก

อิสระ ทันตแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น และใหศาสตราจารย พ.อ. หลวงวาท

วิทยาวัฑฒน เปนหัวหนาแผนก นับไดวาเปนครั้งแรกที่มีการจัดการการศึกษาทันตแพทยศาสตร

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยอยางเปนระบบ โดยใชตึกวิทยาศาสตรของคณะอักษรศาสตรและ

วิทยาศาสตร (ตึกขาว) เปนที่ทำการสอนในระยะเริ่มแรก โดยรับนิสิตเขามาศึกษาเปนรุนแรกจำนวน 

8 คน และ เริ่มเปดภาคเรียนในวันที่ 5 มิ.ย. 2483 

24 มิ.ย. 2484 ไดมีพิธีเปดตึกประจำแผนกทันตแพทยศาสตร ณ ซอยจุฬาลงกรณ 11 ถนนพญาไท และยายการ

สอนวิชาทันตแพทยศาสตร จากตึกวิทยาศาสตรของคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร มาที่ ตึก

สรางใหมนี้ สวนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานทางการแพทย ยังคงอาศัยเรียนอยูในคณะแพทยศาสตร 

และศิริราชพยาบาลตอไป 

7 ก.พ. 2486 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรขึ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตรและศิริราช

พยาบาล, แผนกทันตแพทยศาสตร, แผนกเภสัชศาสตร และ แผนกสัตวแพทยศาสตร จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาอยูในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และสังกัดอยูในกระทรวงสาธารณสุข 

โดยมีศาสตราจารย พ.อ. หลวงวาทวิทยาวัฑฒน เปนคณบดีคนแรก ของคณะ ทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

30 มี.ค. 2486 ไดมีพิธีประสาทปริญญา แกทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรุนแรกสุดของประทศไทย จำนวน 6 คน ณ 

หองประชุมตึกอำนวยการของ คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล ดังนั้นจึงเปน ทันตแพทย

ศาสตรบัณฑิต รุนแรก ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร มิใชของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แมวาเริ่ม

เขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ตาม แตรับการประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร  

7 มิ.ย. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาโปรดกระหมอม ให

ตรา พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร พญาไท ขึ้น ณ เลขที่ 6 ถนนโยธี เปนคณะทันต

แพทยศาสตร คณะที่ 2 ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยมี ศาสตราจารยทันตแพทย อิศระ  

ยุกตะนันทน เปนคณบดีคนแรก และเริ่มรับนักศึกษาเขามาศึกษาควบคูไปกับนักศึกษาทันตแพทย 

คณะทันตแพทยศาสตร ถนนอังรีดูนังต (ทั้งสองวิทยาเขต สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร) 
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2 มี.ค. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานนาม “มหิดล” มาเปนชื่อของ

มหาวิทยาลัย แทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ดังนั้น ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ไดรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร หลัง วันที่ 2 มี.ค. 2512 หรือ ปการศึกษา 2511 – 2512 จึงสมควรเปน ทันตแพทย

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 1 โดยเริ่มเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร แตรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขต ถนนอังรีดูนังต และ วิทยาเขต ถนน

โยธี สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสองวิทยาเขต) 

1 พ.ค. 2515 ไดโอนคณะทันตแพทยศาสตร ถนนอังรีดูนังตไปสังกัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทันตแพทย

ศาสตรบัณฑิต ที่ไดรับพระราชทานปริญญาบัตร หลัง 1 พ.ค. 2515 หรือ ปการศึกษา 2515 – 2516 

จึงสมควรเปน ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 1 โดยในปแรกเรียนที่

แผนกเตรียมทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  

ถนนศรีอยุธยา, ปที่ 2 เรียนที่แผนกเตรียมทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร ถนน พระรามหก และ เรียนทันตแพทยศาสตร ป 1,2 และ 3 ที่ คณะทันต

แพทยศาสตร ถนนอังรีดูนังต มหาวิทยาลัยมหิดล แตในปสุดทาย เรียนทันตแพทยศาสตรป4 และ

จบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรระดับปริญญาตรี ที่ คณะทันตแพทยศาสตร ถนนอังรีดูนังต (ที่เดิม) 

แตสังกัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงรับพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 2516 

รูปที่ 1 

รูปที่ 2 
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รูปที่ 3 

รูปที่ 4 

รูปที่ 5 
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หมายเหตุ  คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาเขต ถนนอังรีดูนังต สังกัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนวิทยาเขต ถนนโยธี 

สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปการศึกษา 2515 – 2516 นักศึกษาทันตแพทยที่เรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร พญาไท (ถนนโยธี) ยังไมจบ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร ระดับปริญญาตรี ดังนั้นจึงไมมีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เขารับพระราช

ทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2516 

รูปที่ 6 

รูปที่ 1-6  บัตรประจำตัวของนิสิตและนักศึกษา (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

รูปที่ 7 ปริญญาบัตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ตั้งแตปการศึกษา 2516 -2517 เปนตนมา นักศึกษาที่จบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรระดับปริญญาตรี แยกกันเขารับ

พระราชทาน ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของแตละมหาวิทยาลัย ดังนี้ ของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนคณะทันตแพทยศาสตร ถนนอังรีดูนังต ซึ่งมีศาสตราจารยทันตแพทย ถวิล ตัณฑิกุล 

เปนคณบดี สวนของมหาวิทยาลัยมหิดล เปนคณะทันตแพทยศาสตร ถนนโยธี ซึ่งมี ศาสตราจารย

ทันตแพทย อิศระ ยุกตะนันทน เปนคณบดี  

28 ก.พ. 2517   คณะทันตแพทยศาสตร พญาไท เปลี่ยนชื่อเปน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ความชัดเจนเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 เพื่อแสดงใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ขอกลาวอางถึงทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในรุนตางๆ (เพียงบางรุนและบางทาน) 

ดังนี้ 

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่รับการประสาทปริญญาบัตร หรือรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหวาง พ.ศ. 

2486 – 2 มี.ค. 2512 (ปการศึกษา 2510 -2511) รับการประสาทปริญญาบัตร หรือรับพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร มี 24 รุน คือ 

 

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร รุนที่ 1 มี 6 ทาน คือ  

 1. ศาสตราจารย ทันตแพทย ถวิล ตัณฑิกุล 

 2. ทันตแพทย ทัศนัย พรหมโชติกุล (นาย ถนอม พรหมโชติกุล) 

 3. พันตำรวจเอกพิเศษ ทันตแพทย ประสิทธิ์ ปณฑรางกูร 

 4.  ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร. ม.ร.ว. ออด กฤดากร 

 5. ศาสตราจารยทันตแพทย อิศระ ยุกตะนันทน 

 6. ทันตแพทย อุดม ศรีหทัย 

 

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร รุนที่ 24 (ปการศึกษา 2510 – 2511) เชน 

 ศาสตราจารย(พิเศษ) พ.ต.ต.ทันตแพทย ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ (อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)  

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ระหวาง 2 มี.ค. 2512 (ปการศึกษา 2511 -2512) – 

1 พ.ค. 2515 (ปการศึกษา 2514 – 2515 ) รับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย มหิดล มี 4 รุน คือ 

 

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 1 (ปการศึกษา 2511-2512) เชน 

 1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ทันตแพทย สมศักดิ์ จักรไพวงศ (อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และ อดีต

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 2. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร. สุขุม ธีรดิลก (อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิง จุไร นาคะปกษิณ (อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 2 (ปการศึกษา 2512-2513) เชน 

 1. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิง ชัชรี สุชาติล้ำพงศ 
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 2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิง มัลลิกา ศิริรัตน 

 3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิง วรรณา สุชาโต 

 4. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิง วราภรณ ฐิตินันทพันธุ  

 

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 3 (ปการศึกษา 2513-2514) เชน 

 1. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิง จิราภรณ ชัยวัฒน 

 2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ทันตแพทย วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย 

 3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย สุรชัย ชัยวัฒน 

 

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 4 (ปการศึกษา 2514-2515) เชน 

 1. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย เบ็ญจพจน ยศเนืองนิตย 

 2. ศาสตราจารยคลินิก ทันตแพทยหญิง ผุสดี ยศเนืองนิตย 

 3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย ไพศาล ชัยวัฒน 

 

 นักศึกษาทันตแพทยศาสตร ที่เรียนและจบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 

2515 – 2516 และรับพระราชทานปริญญาบัตรในป 2516 รับพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนครั้งแรก ของวงการทันตแพทยไทย จึงสมควรเปน 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 1 

 

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 1 (ปการศึกษา 2515-2516) เชน 

 1. ศาสตราจารยคลินิก ทันตแพทยหญิง จารุพิมพ เกียรติประจักษ 

 2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิง ใจนุช จงรักษ 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ฐิติมา ภูศิริ 

 4. พลโทหญิง ทันตแพทยหญิง นวรัตน สุนทรวิทย 

 5. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง มาลินี สูอำพัน 

 6. รองศาสตราจารย ทันตแพทย สุรินทร สูอำพัน 

 7. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิง อนงคพร ศิริกุลเสถียร 

 8. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย เอกรินทร ศิริกุลเสถียร 

 

 ในปการศกึษา 2515–2516 ไมมทีนัตแพทยศาสตรบณัฑติ เขารบัพระราชทานปรญิญาบตัรของ มหาวทิยาลยั

มหดิล 

 

 ตั้งแตปการศึกษา 2516 – 2517 เปนตนมา นักศึกษาทันตแพทยศาสตร ที่เรียนและจบหลักสูตรทันต

แพทยศาสตร ระดับปริญญาตรี แยกไปรับพระราชทานปริญญาบัตร ของแตละมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1) เรียนและจบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรระดับปริญญาตรีที่คณะทันตแพทยศาสตร ถนนอังรีดูนังต รับพระ

ราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก 
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 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 2 (ปการศึกษา 2516-2517) เชน 

 ศาสตราจารยคลินิก ทันตแพทย สุรชัย เดชคุณากร 
 2) เรยีนและจบหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรระดบัปรญิญาตร ีทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร ถนนโยธ ีรบัพระราชทาน
ปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก 
 
 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 5 (ปการศึกษา 2516-2517) เชน 
 1. รองศาสตราจารย ทันตแพทย วัลลภ ภูวพานิช 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง อัจฉรา สงสกุล 
 
บทสรุป 
 จากขอมูลตางๆที่ไดเรียบเรียงมาตามเงื่อนเวลา ไมปรากฏวา มีทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรุนหนึ่งรุนใด ไดรับการ
ประสาทปริญญาบัตร หรือรับพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนกระทั่งป 2516 จึงมี 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม แหง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรุนนี้ จึงสมควรเปน ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รุนที่ 1 มิใช รุนที่ 29 อีกทั้งทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุนแรกสุดของประทศไทย ทั้ง 6 ทาน ไดรับ
การประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จึงสมควรเปนทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรรุนที่1 มิใช ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรุนที่ 1 (www.cudentalumni.com/
2011,24 Sep. 2013) 
 บทสงทาย บทความนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อเปน ขอมูลที่เปนความจริงและถูกตองทางประวัติศาสตร ของวงการ
ทันตแพทยไทยอีกแนวทางหนึ่ง และตอบขอสงสัยของทันตแพทยรุนหลังๆ ที่ไดอานหนังสือ “ที่ระลึกงานวันเกษียณ
อายุราชการ” แลวพบวา อาจารยที่เกษียณอายุราชการ เปนทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรบาง 
มหาวิทยาลัยมหิดลบาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยบาง บางครั้งพบวาจบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรระดับปริญญาตรี
พรอมกัน วิทยาเขตเดียวกัน และเกษียณอายุราชการพรอมกัน แตระบุตางมหาวิทยาลัยกัน ทำใหเกิดความสับสนเกี่ยว
กับรุนตางๆของทันตแพทย และอีกประการหนึ่งที่สำคัญที่สุด บทความนี้ มิได เรียบเรียงขึ้นมา เพื่อกอใหเกิดความ
แตกแยก แตกสามัคคี ในวงการทันตแพทย แตเปนการเทิดทูน และเชิดชู บูรพคณาจารย ทำใหทันตแพทยรุนหลังๆ
ทราบถึงความ สามัคคี รวมมือรวมใจกัน (แมเปนทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตางรุน ตางสถานศึกษา) เสียสละ ทุมเททั้ง
เวลา กำลังกาย กำลังใจ และ กำลังทรัพย รวมกันริเริ่มกอตั้งคณะทันตแพทยศาสตร ขึ้นมาอีกหลายแหง และพัฒนาให
วงการทันตแพทยไทย เจริญกาวหนาจนทัดเทียมอารยประเทศ มาจนถึงทุกวันนี้  
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