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วัยรุ่นตอนต้นทีม่ ภี าวะ
เท้าแบนชนิดยืดหยุน่

EFFECT OF
REPETITIVE HOPPING
ON POSTURAL
BALANCE IN YOUNG
ADOLESCENCE WITH
FILEXIBLE FLATFOOT

ผลของการกระโดดซ้าต่อ
ความสามารถทรงท่าใน
วัยรุ่นตอนต้นทีม่ ภี าวะ
เท้าแบนชนิดยืดหยุน่

EFFECT OF
REPETITIVE HOPPING
ON POSTURAL
BALANCE IN YOUNG
ADOLESCENCE WITH
FILEXIBLE FLATFOOT

รายงานการประชุม 2561/13/0 29 ม.ค. 7 ก.พ. 62 71.3
ผลงานวิจยั
8/3160 62
คะแนน
บัณฑิตศึกษา
ระดับ ดี
ระดับชาติ ครั้งที่ 13
ประจาปีการศึกษา
2561

อ.ดร.วันวิสาข์ พานิ
ชาภรณ์

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือน กุมภำพันธ์ 2562 ทัง้ หมด จำนวน 6 รำย
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ / สถำบัน / สำนัก
1 คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
2 คณะพลศึกษำ
3 คณะมนุษยศำสตร์
4 สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์
5 คณะวิทยำศำสตร์
6 คณะกำยภำพบำบัด

คณะ

สำขำวิชำ

ป.บัณฑิต

โท
2
1
1

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

เอก

รวม
2
1
1
1
1
1
7

1
1
1
รวม

6

1

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
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