รายชื่ อหนังสื อใหม่
ประจาเดือน ตุลาคม 2561
DENTAL ASSISTANTS--Examination questions
Mosby's dental assisting exam review / edited by Betty Ladley Finkbeiner. -3rd ed. -- St. Louis : Elsevier, c2018. 234 p. : ill. ; 28 cm. (RK60.5.R48,2018)
DENTAL MATERIALS
Darvell, B. W. Materials science for dentistry. -- 10th ed. -- Duxford, United
Kingdom ; Cambridge, MA, United States : Woodhead Publishing, an imprint
of Elsevier, c2018. 813 p. : ill. ; 28 cm. (RK652.5.D37m,2018)
DENTAL PULP DISEASES--Therapy
Textbook of endodontology / edited by Lars Bjorndal, Lise-Lotte Kirkevang, John
Whitworth. -- 3rd ed. -- Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, 2018. 479 p. : ill.
(chiefly col.) ; 29 cm. (RK351.T49,2018)
PERIODONTICS
Reddy, Shantipriya. Essentials of clinical periodontology and periodontics. -5th ed. -- New Delhi : Jaypee The Health Sciences Pub., 2018. 582 p. : ill. ; 27
cm. +1 CD-ROM (4 ¾ in.) (RK361.R42e,2018)

PERIODONTICS--Handbooks
Reddy, Shantipriya. Manual of clinical periodontics. -- 3rd ed. -- New Delhi : Jaypee
The Health Sciences Pub., 2018. 180 p. : ill. (chiefly col.) ; 27 cm.
(RK361.R42m,2018)
RADIOGRAPHY, DENTAL
Stabulas-Savage, Jeanine J. Frommer’s radiology for the dental professional. -- 10th
ed. -- St. Louis : Elsevier, c2019. 311 p. : ill. (some col.), portraits ; 28 cm.
(RK309.F76r,2019)
RADIOGRAPHY, DENTAL--Problems and exercises
Stabulas-Savage, Jeanine J. Workbook for radiology for the dental professional. -10th ed. -- St. Louis : Elsevier, c2019. 221 p. : ill. ; 28 cm. (RK309.F76s,2019)
------------------------------------

รายชื่ อหนังสื อภาษาไทย
DENTAL IMPLANTS
อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์. รากฟันเทียมคอมพิวเตอร์ (การวางแผนและขั้นตอนการ
รักษา). -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- เชียงใหม่ : ศูนย์ทนั ตกรรมรากเทียมคอมพิวเตอร์,
2561. 512 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม. (RK667.I45.อ44ร,2561)

DENTIN SENSITIVITY
สิ ทธิชยั วนจันทรรักษ์. ครบเครื่ องเรื่ องเสี ยว(เนื้อ)ฟัน. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- เชียงใหม่ :
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561. 133 หน้า : ภาพประกอบ ;
26 ซม. (RK305.ส63ค,2561)
DENTURE, COMPLETE
แมนสรวง อักษรนุกิจ. ฟันเทียมทั้งปากขั้นสู ง. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- กรุ งเทพฯ : ภาควิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. 232
หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม. (RK656.ม83ฟ,2560)
EDUCATION, PROFESSIONAL
การศึกษาแบบสหวิชาชีพ / บรรณาธิ การ, วณิ ชา ชื่นกองแก้ว ; คณะผูจ้ ดั ทา, ดุสิตา
กระวานชิด, ชนิสรา ธุวะคา. -- พิมพ์ครั้งที่ 2. -- นนทบุรี : มูลนิธิพฒั นาการศึกษา
บุคลากรสุ ขภาพแห่งชาติ (ศสช.), 2561. 70 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
(R821.T4.ก64,2561)
MOUTH MUCOSA--Aged
รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ. โรคเยื่อเมือกช่ องปากในผู้สูงอายุ. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- กรุ งเทพฯ :
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2561. 408 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
(RK55.A3.ร62ร,2561)
ORTHODONTICS
สุ ปาณี สุ นทรโลหะนะกูล. การวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -สงขลา : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, 2561. 186 หน้า :
ภาพประกอบ ; 26 ซม. (RK521.ส73ก,261)

PEDIATRIC DENTISTRY
จินดา เลิศศิริวรกุล. การจัดการทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยเด็กทีต่ ้ องการการดูแล
สุ ขภาพเป็ นพิเศษ. -- ขอนแก่น : ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561. 267 หน้า :
ภาพประกอบสี ; 26 ซม. (RK55.C5.จ63ก,2561)
ศิลปะในการจัดการพฤติกรรมเพื่อการรักษาทางทันตกรรมสาหรับเด็ก / บรรณาธิการ,
อาภา จันทร์เทวี. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- ขอนแก่น : ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. 300 หน้า : ภาพประกอบ ;
27 ซม. (RK55.C5.ศ64,2560)
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