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ผู้้�เขีียน: ศาสตราจารย์ ทัันตแพทัย์วิินัย ศิริจิตร

 เรียนทัันตแพทัย์ผู้้�มีีเกีียรติทัุกีทั่าน คงทัราบดีีทัั�วิกีันแล้�วิวิ่าคณะทัันตแพทัยศาสตร์ขีองทัุกีทั่าน กี่อตั�งอย่างเป็็น 

ทัางกีารเม่ี�อวัินทีั� 16 พฤษภาคมี พ.ศ. 2483 ซ่ึ่�งเป็็นปี็เดีียวิกัีบทีั�ผู้้�เขีียนเกิีดีพอดีี แต่แก่ีกีว่ิาผู้้�เขีียน 2 เด่ีอน แล้ะผู้้�ให้�กีำาเนิดีแผู้นกี

ทัันตแพทัยศาสตร์ จุฬาล้งกีรณมีห้าวิิทัยาลั้ย ก็ีค่อ จอมีพล้ แป็ล้กี พิบ้ล้สงครามี นายกีรัฐมีนตรี แล้ะอธิิกีารบดีีจุฬาล้งกีรณ-

มีห้าวิิทัยาลั้ย ในขีณะนั�น

ศาสตราจารย์ ์พันัเอก 
หลวงวาจวทิย์าวฑัฒน์

 ควิามีจริงแล้�วิ ศาสตราจารย์ พันเอกี ห้ล้วิงวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์ คิดีจะก่ีอตั�งคณะทัันตแพทัย-

ศาสตร์มีาตั�งแต่ พ.ศ. 2471 เม่ี�อท่ัานเรียนจบจากีต่างป็ระเทัศ แล้�วิกีลั้บมีาทัำางานทีั�คณะแพทัยศาสตร์

แล้ะศิริราชพยาบาล้ จ่งไดี�ติดีต่อขีอควิามีช่วิยเห้ล่้อไป็ยังศาสตราจารย์ นายแพทัย์ A.G. Ellis คณบดีี

คณะแพทัยศาสตร์แล้ะศิริราชพยาบาล้อย่้ห้ล้ายครั�ง แต่ดี�วิยมีีอุป็สรรคห้ล้ายป็ระกีาร ควิามีพยายามี

ขีองท่ัานจ่งไม่ีสำาเร็จสมีป็ระสงค์ ต่อมีาใน พ.ศ. 2481 ท่ัานไม่ีล้ดีล้ะควิามีพยายามี จ่งไดี�ติดีต่อไป็ 

ยังจอมีพล้ แป็ล้กี พิบ้ล้สงครามี นายกีรัฐมีนตรี รัฐมีนตรีว่ิากีารกีระทัรวิงกีล้าโห้มี แล้ะอธิิกีารบดีี 

จุฬาล้งกีรณมีห้าวิิทัยาลั้ย ในขีณะนั�น คราวินี�ป็ระสบควิามีสำาเร็จ ท่ัานไดี�รับอนุมัีติให้�จัดีตั�งโรงเรียน

ทัันตแพทัย์ข่ี�นทีั�กีรมีแพทัย์ทัห้ารบกี แต่ต่อมีาเป็ลี้�ยนให้�มีาจัดีตั�งเป็็นแผู้นกีทัันตแพทัยศาสตร์ เป็็น

แผู้นกีอิสระทีั�จุฬาล้งกีรณมีห้าวิิทัยาลั้ยแทัน โดียท่ัานไดี�รับแต่งตั�งให้�เป็็นหั้วิห้น�าแผู้นกีท่ัานแรกีแล้ะ

ท่ัานเดีียวิขีองแผู้นกีนี�

 ต่อมีาใน พ.ศ. 2485 แผู้นกีทัันตแพทัยศาสตร์ 

ไดี�ยกีฐานะแล้ะโอนสังกีัดีมีาเป็็น คณะทัันตแพทัยศาสตร์ 

มีห้าวิิทัยาลั้ยแพทัยศาสตร์ มีีศาสตราจารย์ พันเอกี ห้ล้วิงวิาจ 

วิิทัยาวิัฑฒน์ เป็็นคณบดีีทั่านแรกี โดียขีณะนั�นศาสตราจารย์ 

นายแพทัย์พระอัพภันตราพาธิพิศาล้ (กีำาจร พล้างกี้ร) เป็็นผู้้� 

บัญชากีารมีห้าวิิทัยาล้ัย แล้ะอธิิบดีีกีรมีมีห้าวิิทัยาล้ัยแพทัย-

ศาสตร์ แล้ะห้ล้วิงเชวิงศักีดิี�สงครามี (ช่วิง เชวิงศักีดิี�สงครามี) เป็็น

รัฐมีนตรีว่ิากีารกีระทัรวิงกีารสาธิารณสุขี

	 *พููดถึึงมหาวิิทยาลััยในประเทศไทย	

สมัยนั�นมีอยู�จำำานวินไม�มาก	มีเพีูยง	5	แห�ง	คืือ

1.	จุำฬาลังกรณมหาวิิทยาลััย

2.	มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์

3.	มหาวิิทยาลััยแพูทยศาสตร์

4.	มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์

5.	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร
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 นักีศ่กีษาทัันตแพทัย์รุ่นแรกีมีี 8 คน แต่สำาเร็จกีารศ่กีษา 6 คน มีีอาจารย์ป็ระจำาทีั�เป็็นทัันตแพทัย์เพียง

3 ท่ัาน ค่อ

1. ศาสตราจารย์ พันเอกี ห้ล้วิงวิาจวิิทัยาวิัฑฒน์

2. ศาสตราจารย์ พันโทั สี สิริสิงห้

3. ทัันตแพทัย์มีาร์ติน ฮันฟ์ (Martin Hanf) เป็็นชาวิเยอรมีัน

อาจารย์ทัันตแพทัย์กัีบนักีศ่กีษาทัันตแพทัย์รุ่นแรกี

	 -	 แถวนั่่�งจากซ้้ายไปขวา	 (อาจารย์ทั่นั่ตแพทัย์):	

ทั่นั่ตแพทัย์มาร์ตินั่	 ฮั่นั่ฟ์์,	 ศาสตราจารย์	 พ่นั่โทั	 สี	 สิริสิงห,	

ศาสตราจารย์	พ่นั่เอก	หลวงวาจวิทัยาว่ฑฒน์ั่,	พลตรี	ภ่ักดีี	ศรล่มภ์ั	 

(ขณะน่ั่�นั่เป็นั่ร้อยเอก)

	 -	 แถวกลางจากซ้้ายไปขวา	 (น่ั่กศึกษาท่ันั่ตแพทัย์):	

ม.ร.ว.อ๊อดี	กฤดีากร,	ประสิทัธิิ์�	ปัณฑรางกูร,	ท่ัศน่ั่ย	(ถนั่อม)	

พรหมโชติกุล

	 -	 แถวหล่งจากซ้้ายไปขวา	 (นั่่กศึกษาทั่นั่ตแพทัย์):	

อิศระ	ยุกตะน่ั่นั่ทัน์ั่,	อุดีม	ศรีหท่ัย,	ถวิล	ต่ณฑิกุล

 ศาสตราจารย์ พันเอกี ห้ล้วิงวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์ เป็็น 

บุคคล้ทีั�เรียนห้นังส่อเก่ีง ไดี�รับทุันเล่้าเรียนห้ล้วิงไป็เรียนแพทัย์

แล้ะเรียนทัันตแพทัย์ต่อจนจบทีั�ป็ระเทัศสห้รัฐอเมีริกีา ทั่าน 

เป็็นนักีวิิชากีาร พ้ดีไม่ีค่อยเก่ีง แต่มีีควิามีร้�วิิทัยาศาสตร์พ่�นฐาน

แล้ะควิามีร้�กีารแพทัย์ส้งมีากี นอกีจากีท่ัานเป็็นคณบดีีท่ัานแรกี

ขีองคณะทัันตแพทัยศาสตร์ มีห้าวิิทัยาลั้ยแพทัยศาสตร์แล้�วิ 

ท่ัานยังสอนวิิชาพ่�นฐานทัางทัันตแพทัย์อีกีมีากีมีาย เช่น วิิชา 

Dental Anatomy, Oral Histology, Oral Pathology, 

Pharmacology แล้ะ Medicine for Dentistry 

 ผู้้�เขีียนไม่ีทัันไดี�เรียนกัีบท่ัานอาจารย์ แต่ไดี�มีีโอกีาส

สนทันากัีบท่ัานห้ล้ายครั�งตอนท่ัานมีารับเงินบำานาญทีั�คณะ วิิชา

ทีั�ท่ัานสอนนี�ก็ีตรงกัีนกัีบวิิชาทีั�ผู้้�เขีียนไดี�สอนอย่้ในปั็จจุบัน ซ่ึ่�ง

ผู้้�เขีียนภ้มีใิจมีากี โดียเฉพาะวิิชา Oral Histology ทีั�มีีขีบวินกีาร

ทัำา Ground glass slides โดียตัดีฟันขีองมีนุษย์ แล้�วิฝนดี�วิย

กีระดีาษทัรายนำ�าจนบางมีากี ให้�สามีารถส่องด้ีรายล้ะเอียดีไดี�

จากีกีล้�องจุล้ทัรรศน์ ท่ัานบอกีว่ิาเป็็นกีารฝึกี ทัำาให้�ทัันตแพทัย์

ม่ีอเบา ผู้้�ป่็วิยจะไดี�ติดีใจแล้ะไม่ีกีลั้วิกีารทัำาฟัน

 ท่ัานยังมีีช่�อเสียงในกีารเชียร์กีีฬา เช่น ฟุตบอล้ บาส-

เก็ีตบอล้ เชียร์โดียแต่งกีายใส่ห้มีวิกีทีั�มีีสีสัน แล้�วิกีระโดีดีโล้ดี 

เต�นท่ัาต่าง ๆ แบบฝรั�ง ซ่ึ่�งไม่ีเคยมีีมีาก่ีอนในป็ระเทัศไทัย จน

คนด้ีติดีใจ แล้ะต่อมีาวิิธีิเชียร์แบบนี�ก็ีกีล้ายเป็็นทีั�นิยมีทัั�วิ ๆ  ไป็ 

ศาสตราจารย์ ์พัันเอก หลวงวาจวทิย์าวฑัฒน์

 ส่วินป็ระวัิติแล้ะกีารทัำางานราชกีารขีอง

ทั่านโดียล้ะเอียดี โป็รดีอ่านในวิารสารขี่าวิสาร 

ทัันตแพทัย์ ฉบับทีั� 1 แล้ะ 3 ปี็ทีั� 33/2562 ซ่ึ่�ง 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล้โทั พิศาล้ เทัพสิทัธิา 

ไดี�เขีียนไวิ�โดียล้ะเอียดี

 ศาสตราจารย ์พันเอกี ห้ล้วิงวิาจวิิทัยา-

วัิฑฒน์ ถ่งอนิจกีรรมีในวัินทีั� 19 เมีษายน พ.ศ. 

2509 รวิมีอายุไดี� 66 ปี็ ซ่ึ่�งเป็็นปี็ทีั�ผู้มีจบกีารศ่กีษา

ทัันตแพทัยศาตรบัณฑิตพอดีี

ศาสตราจารย์ พันเอกี ห้ล้วิงวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์ ขีณะกีำาลั้งเชียร์กีีฬา >>



แบบแปลนั่ห้องของโรงเรียนั่ท่ันั่ตแพทัย์

ทัี�ศาสตราจารย์	 พ่นั่เอก	 หลวงวาจวิทัยาว่ฑฒนั่์	 เสนั่อต่อ	 ศาสตราจารย์	 สุกิจ	 นั่ิมมานั่เหมินั่ทั์	 เลขาธิ์ิการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทัยาล่ย	เม่�อว่นั่ทีั�	18	กุมภัาพ่นั่ธ์ิ์	พ.ศ.	2481

ศาสตราจารย์ ์พัันโท สี สิรสิิงห

ศาสตราจารย์ พันโทั สี สิริสิงห้

 ส่วินศาสตราจารย์ พันโทั สี สิริสิงห้ ซ่ึ่�งเป็็นคณบดีีท่ัานต่อมีานั�น เป็็นบุตรขีอง

พระสันธิิวิิทัยาพัฒน์ (ไล่้เฮียง สิริสิงห์้) ผู้้�ด้ีแล้นักีเรียนไทัยในสห้รัฐอเมีริกีา ท่ัานเขี�าเรียน

ทีั� Wilbraham Academy ป็ระเทัศสห้รัฐอเมีริกีาดี�วิยทัุนส่วินตัวิ ต่อมีาไดี�รับพระ 

กีรุณาธิิคุณรับเขี�าเป็็นนักีเรียนทัุนขีองสมีเด็ีจพระมีหิ้ตล้าธิิเบศร อดีุล้ยเดีชวิิกีรมี 

พระบรมีราชชนกี

 ใน พ.ศ. 2469 ไดี�เขี�าศ่กีษาวิิชาทัันตแพทัยศาสตร์ทีั� University of Penn-

sylvania สำาเร็จกีารศ่กีษาไดี�รับป็ริญญาทัันตแพทัยศาสตรบัณฑิต ใน พ.ศ. 2475 แล้ะ

ไดี�กีลั้บมีาฝึกีอบรมีวิิชา Full Denture Prosthesis ทีั� University of Pennsylvania 

ต่อ จนไดี�รับป็ระกีาศนียบัตรใน พ.ศ. 2492

 ทั่านเริ�มีเขี�ารับราชกีารเมี่�อ พ.ศ. 2476 เป็็น พล้ทัห้ารในกีองเสนารักีษ์ 

มีณฑล้ทัห้ารบกีทีั� 1 ในปี็เดีียวิกีนั ไดี�เล่้�อนข่ี�นเป็็นสิบตรี อย่้มีาวัินห้น่�งท่ัานไดี�ไป็ทัำาฟันให้�

จอมีพล้ แป็ล้กี พิบ้ล้สงครามี ทีั�วัิงสวินกีุห้ล้าบ ซึ่่�งเป็็นทัำาเนียบรัฐบาล้ในขีณะนั�น  

จอมีพล้ แป็ล้กี พอเห็้นก็ีพ้ดีกัีบนายทัห้ารคนสนิทัว่ิา “แห้มีด้ีสิ ให้�สิบตรีมีาทัำาฟันให้� 

จอมีพล้ไดี� ช่วิยจัดีกีารให้�เขีาเป็็นร�อยเอกีเสียทีั” ทัำาให้�ท่ัานไดี�เล่้�อนยศครั�งเดีียวิกีล้าย

เป็็นร�อยเอกี ป็ระกีาศผู่้านสถานีวิิทัยุศาล้าแดีง (ต่อมีาค่อ กีรมีโฆษณากีาร แล้ะกีรมี 

ป็ระชาสัมีพันธ์ิ ตามีล้ำาดัีบ) เป็็นเร่�องทีั�เล่้�องล่้อกัีนมีากีในสมัียนั�น

 ท่ัานยงัมีีงานราชกีารพเิศษ เป็็นทัันตแพทัย์ป็ระจำาพระองค์ในพระบาทัสมีเดีจ็

พระมีห้าภ้มิีพล้อดีุล้ยเดีชมีห้าราช บรมีนาถบพิตร, สมีเด็ีจพระนางเจ�าสิริกิีติ� 

พระบรมีราชินนีาถ พระบรมีราชชนนีพนัปี็ห้ล้วิง, สมีเด็ีจพระศรีนครินทัราบรมีราชชนนี, 

พระบาทัสมีเด็ีจพระวิชิรเกีล้�าเจ�าอย้่หั้วิ, สมีเด็ีจพระกีนิษฐาธิิราชเจ�า กีรมีสมีเด็ีจพระ 

เทัพรัตนราชสุดีาฯ สยามีบรมีราชกุีมีารี แล้ะสมีเด็ีจพระเจ�าน�องนางเธิอ เจ�าฟ้าจุฬาภรณ

วิลั้ยลั้กีษณ์ อัครราชกุีมีารี กีรมีพระศรีสวิางควัิฒน วิรขัีตติยราชนารี นอกีจากีนี�ยงัเป็็น

ผู้้�ริเริ�มีจัดีตั�ง ห้น่วิยทัันตกีรรมีพระราชทัาน ในพระบาทัสมีเด็ีจพระเจ�าอย้่หั้วิ แล้ะร่วิมี

กัีบทัันตแพทัย์ออกีไป็ให้�บริกีารทัันตกีรรมีทีั�ต่างจังห้วัิดีเป็็นระยะ

 ท่ัานไดี�เป็็นคณบดีีคณะ

ทัันตแพทัยศาสตร์ แล้ะรักีษากีาร

คณบดีี ตั�งแต่ พ.ศ. 2500-2508 

จากีนั�นก็ีเป็็นทีั�ป็ร่กีษาขีองคณะ

ทัันตแพทัยศาสตร์ ตั�งแต่ พ.ศ. 

2509 จนเกีษียณอายุราชกีารใน 

พ.ศ. 2511

 ศาสตราจารย์ พันโทั สี 

สิริสิงห้ เคยพบกีบั ศาสตราจารย์  

พันเอกี ห้ล้วิงวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์สมียั 

เรียนทีั�คณะทัันตแพทัยศาสตร์ 

University of Pennsylvania 

แล้ะไดี�ป็ร่กีษาห้าร่อกัีนถ่งกีารจัดี

ตั�งโรงเรียนทัันตแพทัยศาสตร์ใน 

ป็ระเทัศไทัย ห้ลั้งจากีนั�นก็ีไดี�เขีียน

จดีห้มีายถ่งกัีนเพ่�อป็ร่กีษาเร่�องนี�

ห้ล้ายครั�ง แล้ะยังเคยเขี�าเฝ้าฯ 

สมีเด็็ีจพระศรีนครินทัราบรมี- 

ราชชนนี เพ่�อเสนอควิามีคิดีเห็้น

เกีี�ยวิกัีบกีารจัดีตั�งโรงเรียนทัันต- 

แพทัย์ในป็ระเทัศไทัย แล้ะขีอพระ

ราชทัานทุันทัรพัย์มีาใช�ในกีารจดัี

ตั�งดี�วิย แต่ไม่ีป็ระสบผู้ล้สำาเร็จ

โรงเรยี์นทันตแพัทย์์

 ห้ลั้งจากีแผู้นกีทัันตแพทัยศาสตร์เริ�มีเปิ็ดีให้�กีารศ่กีษาแล้�วิ ก็ีไดี�มีีกีารดีำาเนิน

กีารดัีงนี�

 วัินทีั� 24 มิีถุนายน พ.ศ. 2484 เป็ิดีต่กีทัันตแพทัยศาสตร์ (ป็ัจจุบันค่อ 

ต่กีวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์) ทีั�ซึ่อยจุฬาล้งกีรณ์ 11 ระห้วิ่างถนนพญาไทักีับถนนสนามีมี�า 

(ปั็จจุบันค่อ ถนนอังรีด้ีนังต์) แล้ะไดี�ย�ายนักีศ่กีษาทัั�งห้มีดีมีาเรียนทีั�นี� จากีเดิีมีเคยอาศัย

เรียนทีั�ส่วินห้น่�งขีองต่กีวิิทัยาศาสตร์ (ต่กีขีาวิ) จุฬาล้งกีรณมีห้าวิิทัยาลั้ย



 วัินทีั� 8 ธัินวิาคมี พ.ศ. 2484 

ระห้ว่ิางเกิีดีสงครามีมีห้าเอเชียบ้รพา ทัห้าร

ญี�ปุ่็นเขี�าย่ดีต่กีทัันตแพทัยศาสตร์ใช�เป็็นทีั�

ตั�งกีองทัห้าร ทัำาให้�ต�องปิ็ดีกีารเรียนชั�วิคราวิ

 วัินทีั� 25 พฤษภาคมี พ.ศ. 2485 

เปิ็ดีเรียนโดียใช�ต่กีวิิทัยาศาสตร์ จุฬาล้งกีรณ 

มีห้าวิิทัยาลั้ย แล้ะฝกึีทัำาฟันให้�กีารรักีษา 

ผู้้�ป่็วิยทีั�กีองเสนารักีษ์ มีณฑล้ทัห้ารบกีทีั� 1
ต่กีทัันตแพทัยศาสตร์ ปั็จจุบันค่อต่กีวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์

 วัินทีั� 18 มิีถุนายน พ.ศ. 2485 แผู้นกีทัันตแพทัยศาสตร์
ย�ายมีาใช�ชั �นบนขีองต่กีรัศมีีวิิทัยา (ต่อมีาค่อ ต่กีรังสีวิิทัยา) 
โรงพยาบาล้ศิริราช เป็็นทีั�ทัำากีาร จัดีตั�งเป็็นสำานักีงาน ห้�องบรรยาย 
ห้�องป็ฏิิบัติกีาร แล้ะคลิ้นิกีทัันตกีรรมี
 วัินทีั� 10 มีีนาคมี พ.ศ. 2485 จัดีตั�งกีรมีมีห้าวิิทัยาลั้ย 
แพทัยศาสตร์ ตามีพระราชกีฤษฎีีกีาจัดีวิางระเบียบราชกีาร กีรมี
มีห้าวิิทัยาลั้ยแพทัยศาสตร์ ในกีระทัรวิงกีารสาธิารณสุขี พ.ศ. 2485 
แล้ะวินัทีั� 21 มีกีราคมี พ.ศ. 2486 จัดีตั�งมีห้าวิิทัยาลั้ยแพทัยศาสตร์ 
ตามีพระราชบญัญัติมีห้าวิิทัยาลั้ยแพทัยศาสตร์ พ.ศ. 2486 ไดี�แยกี
คณะแพทัยศาสตร์ แผู้นกีทัันตแพทัยศาสตร์ แผู้นกีเภสชักีรรมีศาสตร์ 
แล้ะแผู้นกีสตัวิแพทัยศาสตร์ จากีจุฬาล้งกีรณมีห้าวิิทัยาลั้ย มีารวิมี
เป็็นมีห้าวิิทัยาลั้ยแพทัยศาสตร์ มีีศาสตราจารย์ นายแพทัย์พระ 
อัพภันตราพาธิพิศาล้ เป็็นผู้้�บัญชากีารมีห้าวิิทัยาลั้ยท่ัานแรกี 
 แผู้นกีทัันตแพทัยศาสตร์ ไดี�ยกีสถานะเป็็นคณะทัันต- 
แพทัยศาสตร์ มีีศาสตราจารย ์พันเอกี ห้ล้วิงวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์ เป็็น
คณบดีี ต่อมีาไดี�ตั�ง ศาสตราจารย์ พันโทั สี สิริสิงห้ เป็็นหั้วิห้น�าแผู้นกี
ทัันตกีรรมีหั้ตถกีาร แล้ะนายแพทัย์บัณเย็น ทัวิิพัฒน์ เป็็นหั้วิห้น�า
แผู้นกีศัล้ยศาสตร์
 วัินทีั� 30 มีีนาคมี พ.ศ. 2487 ทัันตแพทัยศาสตรบัณฑิต
รุ่นแรกี สำาเร็จกีารศ่กีษาจำานวิน 6 คน ป็ระกีอบพิธีิป็ระสาทัป็ริญญา
บัตรทีั�ต่กีอำานวิยกีาร โรงพยาบาล้ศิริราช ไดี�ใช�คำานำาห้น�าเป็็นนาย
แพทัย์ เช่น นายแพทัย์ถวิิล้ ตัณฑิกุีล้, นายแพทัย์อิศระ ยุกีตะนันท์ั
 คำานำาห้น�าว่ิา นายแพทัย์ ใช�กัีนถ่งทัันตแพทัย์รุ่นทีั� 5 แต่
ตามีคำาบอกีเล้่าขีองอาจารย์อาวิุโสบางทั่าน ก็ีบอกีวิ่าใช�ถ่งทัันต- 
แพทัย์รุ่นทีั� 10
 วัินทีั� 31 มีีนาคมี พ.ศ. 2488 ย�ายทีั�ทัำากีารขีองคณะทัันต-
แพทัยศาสตร์ จากีต่กีรัศมีีวิิทัยา โรงพยาบาล้ศิริราช มีาอย่้ทีั�ชั�น 3 
อาคาร 5 ถนนราชดีำาเนิน
 วัินทีั� 1 เมีษายน พ.ศ. 2489 ศาสตราจารย์ พันเอกี 
ห้ล้วิงวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์ ไดี�รับแต่งตั�งเป็็นศาสตราจารย์ทัางทัันต- 
แพทัยศาสตร์ แล้ะในปี็เดีียวิกัีนนี� คณะทัันตแพทัยศาสตร์ไดี�แยกีเอา
วิิชาพรีคลิ้นิกี จากีคณะแพทัยศาสตร์แล้ะศริิราชพยาบาล้ มีาทัำากีาร
สอนเองทุักีวิิชา นอกีจากีนี�ยงัไดี�ย�ายนักีศ่กีษาชั�นปี็ทีั� 1 แล้ะ 2 จากี
อาคาร 5 ถนนราชดีำาเนิน มีาทัำากีารสอนทีั�ต่กีทัันตแพทัยศาสตร์ 
ซึ่อยจุฬาล้งกีรณ์ 11 ดี�วิย

ต่กีรังสีวิิทัยา

  วัินทีั� 22 พฤษภาคมี พ.ศ.2490 พระราช-
กีฤษฎีีกีา จัดีวิางระเบียบราชกีารกีรมีมีห้าวิิทัยาลั้ย
แพทัยศาสตร์ ในกีระทัรวิงสาธิารณสขุี (ฉบับทีั� 4) 
พ.ศ. 2490 จัดีแบ่งคณะทัันตแพทัยศาสตร์ เป็็น 
12 แผู้นกี ดัีงนี�
1.	แผนั่กอำานั่วยการ
2.	แผนั่กท่ันั่ตวิภัาคศาสตร์	วิทัยาฮิัสโตท่ันั่ตกรรม	และ
ท่ันั่ตพยาธิิ์วิทัยา
3.	แผนั่กเภัส่ชวิทัยา	มะเตเรียเมติกะ	และวิชาการร่กษา
4.	แผนั่กท่ันั่ตกรรมห่ตถการ
5.	แผนั่กท่ันั่ตกรรมประดิีษฐ์์
6.	แผนั่กท่ันั่ตกรรมจ่ดีฟั์นั่
7.	แผนั่กศ่ลยศาสตร์															10.	แผนั่กสรีรวิทัยาและชีวเคมี
8.	แผนั่กร่งสีวิทัยา												11.	แผนั่กวิทัยาบ่กเตรี-พยาธิิ์
9.	แผนั่กกายวิภัาคศาสตร์					12.	แผนั่กโรงเรียนั่ท่ันั่ตานั่าม่ย

 วัินทีั� 7 กุีมีภาพันธ์ิ พ.ศ. 2493 ศาสตราจารย์ 
พันโทั สี สิริสิงห้ ไดี�รับกีารแต่งตั�งเป็็นศาสตราจารย์ 
ทัางทัันตแพทัยศาสตร์ เด่ีอนพฤศจิกีายน พ.ศ. 2494  
คณะทัันตแพทัยศาสตร์ย�ายสถานทีั�ฝึกีป็ฏิิบัติงานขีอง
นักีศ่กีษาทัันตแพทัย์ชั�นปี็ทีั� 3 แล้ะ 4 จากีอาคาร 5 
ถนนราชดีำาเนิน มีารวิมีทีั�ต่กีทัันตแพทัยศาสตร์ ซึ่อย
จุฬาล้งกีรณ์ 11 ส่วินคลิ้นิกีทัันตกีรรมีทีั�อาคาร 5 ถนน
ราชดีำาเนิน ไดี�จัดีตั�งเป็็นคลิ้นิกีทัันตกีรรมีให้�บริกีารแก่ี
ป็ระชาชนจนถ่ง พ.ศ. 2539

 คืณะทันตแพูทยศาสตร์ ขีณะนั�นบริห้ารงานโดีย

1. ศาสตราจารย์ พันเอกี ห้ล้วิงวิาจวิิทัยาวัิฑฒน์ เป็็นคณบดีี

2. ศาสตราจารย์ พันโทั สี สิริสิงห้ เป็็นรองคณบดีี

3. นายแพทัย์ถวิิล้ ตัณฑิกุีล้ เป็็นผู้้�ช่วิยคณบดีี


