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성 명 อชื

○ 평가시간 กํ า หนดเวลา : 3 분 3 นาที

Ⅰ. 요구사항 คํางสั
1. 악력 측정기를 이용하여 악력을 왼손, 오른손 각 1 회 측정 하십시오.
วัดแรงบีบมือแต่ละข้างของคุณด้วยเครืปองวัดแรงบีบมือ
2. 배근력 측정기를 이용하여 배근력을 1 회 측정 하십시오.
วัดความแข็งแรงของกล้ามเนือหลั
 งด้วยเครืปองวัดความแข็งแรงกล้ามเนือหลั
 ง
3. 신장체중 측정기를 이용하여 키, 몸무게를 측정 하십시오.
วัดส่วนสูงและชัปงนําหนั
 กด้วยเครืปองทีปเตรี ยมไว้ให้
4. 주어진 색각검사표를 이용하여 색각(Color Vision) 이상여부를 확인합니다.
ตรวจสอบความสามาถในการแยกแยะสีดว้ ยหนังสื อทีปเตรี ยมไว้ให้

Ⅱ. 응시자 유의사항 โปรดทราบ
1. 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방하십시오.
กรุ ณายืดเหยียดกล้ามเนือและอบอุ

่นร่ างกายก่อนเริปมทําการทดสอบ
2. 각 항목 준비 및 측정 자세가 정확하지 않으면 최하점수가 부여됩니다.
หากคุณยังไม่พร้อมสําหรับการทําสอบแต่ละอย่างหรื อท่าทางของคุณไม่ถูกต้องคุณจะได้รับคะแนนตํปาสุด
3. 모든 측정은 단 1 회만 실시합니다.
การประเมินทังหมดจะทํ

าเพียงครังเดี
 ยวเท่านัน
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Ⅲ. 측정자세 ท่าทาง
1. 악력측정 แรงบีบมือ

<실시요령 คํางสั >
① 양발을 어깨 넓이로 벌리고 양팔을 자연스럽게 내린 자세로 선다.
ยืนตัวตรงไหล่ผายและปล่อยแขนลงข้างลําตัว
② 악력계의 표시판이 바깥쪽을 향하도록 하고 손가락 둘째 마디로 잡는다.
จับเครืปองวัดแรงบีบมือด้วยข้อทีปสองของนิวโดยหั

นเครืปองออกด้านนอก
③ 팔을 곧게 펴고 몸통과 팔의 간격을 15 도 간격을 유지하도록 한다.
เหยียดแขนตรงและกางออกทํามุม 15 องศากับลําตัว
④ 시작 구호와 함께 2∼3 초간 힘껏 잡아당긴다.
เมืปอผูค้ ุมสอบให้สญ
ั ญาณ บี บเครืปองให้แรงทีปสุดเท่าทีปจะทําได้แล้วค้างไว้ประมาณ 2-3 วิ นาที
⑤

좌우 교대로 1 회 실시한다.
ทําซําอี กครังโดยใช้

มืออีกข้าง

<주의사항 โปรดทราบ>
☞ 손의 힘으로만 측정하며 팔이 구부러지거나 몸을 이용하지 않도록 한다.
กรุ ณาใช้แรงบีบมือเท่านัน ห้ ามงอแขนหรื อส่ วนอืปนของร่ างกาย
☞ 측정 시 악력계를 흔들거나 몸에 닿지 않도록 한다.
หลีกเลีปยงการทําให้เครืปองวัดแรงบีบมือสัปนหรื อสัมผัสกับส่ วนอืปนของร่ างกาย
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2. 배근력측정 ความแข็งแรงของกล้ ามเนือหลั
 ง

<실시요령 คํางสั >
① 배근력계 발판 위에 서서 발끝을 15cm 정도 벌리고 선다.
ยืนบนเครืปองวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือหลั
ี งโดยกางเท้าออกประมาณ 15 ซม.
② 무릎과 팔을 펴고 상체를 30 도 정도 앞으로 굽혀서 손잡이를 똑바로 잡는다.
เหยียดเข่าและแขนตรงโดยเอนลําตัวส่ วนบนประมาณ 30 องศา ขณะถื อแท่นจับ
③ 무릎 위 10cm 정도에서 당길 수 있도록 한다.
กรุ ณาดึงแท่นจับให้สูงเหนื อเข่า 10 ซม.
④ 시작 구호와 함께 기울인 상체를 전력을 다하여 일으키며 3 초 정도 손잡이를
잡아당긴다.
เมืปอผูค้ ุมสอบให้สญ
ั ญาณ ดึ งแท่นจับนมาให้
ขึี
แรงทีปสุดเท่าทีปจะทําได้แล้วค้างไว้ประมาณ 3 วิ นาที
5
○ 1 회 실시한다.
ทํานตอนเหล่
ขัี
านีเพีี ยงครังเดี
ี ยว
<주의사항 โปรดทราบ>
☞ 부상예방을 위해 배근력계를 당길 때 허리 및 등이 구부러지지 않도록 한다.
กรุ ณาทําหลังตรงขณะดึงแท่นจับเพืปอป้ องกันการบาดเจ็บ
☞ 수직으로 당겨 중심이 뒤로 넘어가지 않도록 주의한다.
ดึงแท่นจับนมาตรง
ขึี
ๆ เพืปอไม่ให้เสี ยการทรงตัว
☞ 요부 부위(허리, 등)에 상해를 입거나 이상이 있는 자는 실시하지 않도록 한다.
ข้ามการทดสอบนีไปหากคุ
ี
ณมีอาการบาดเจ็บทีปหลัง
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3 . 키, 체중 측정 ส่ วนสู งและนําหนั
 ก

<실시요령 คํางสั >
① 신발을 벗고 자동 측정기의 발판 위에 올라선다.
ถอดรองเท้าและยืนบนเครืปอง
② 허리 및 목을 곧게 펴고 시선은 정면을 응시한다.
ยืดตัวตรงจนเต็มความสู งโดยทีปคอและหลังงตรง
ตัี
③ 측정요원의 지시에 따라 측정 완료 후 내려온다.
ลงจากเครืปองเมืปอได้รับคําสัปง
④ 측정은 1 회 실시한다.
ทํานตอนเหล่
ขัี
านีเพีี ยงครังเดี
ี ยว
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