- สำเนำ ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0809 / 2560
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำทดสอบสมรรถภำพกลไกและควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ
โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ (โครงกำรช้ำงเผือก)
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
--------------------------------ตำมที่มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ดำเนินกำรโครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ
(โครงกำรช้ำงเผือก) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 นั้น บัดนี้
มหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรพิจำรณำคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏว่ำมีนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์
เข้ำทดสอบสมรรถภำพกลไกและควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงกีฬำ (โครงกำรช้ำงเผือก) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
แยกตำมสำขำวิชำ โดยเรียงลำดับตำมเลขที่สมัคร ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา (รหัสสาขาวิชา 01916130201)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เลขที่สมัคร
6113100005
6113100013
6113100015
6113100027
6113100035
6113100059
6113100062
6113100072
6113100088
6113100090
6113100093
6113100107
6113100110
6113100114
6113100129
6113100134
6113100135
6113100141
6113100142

ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวนิชนันท์
รอดทอง
นำงสำวรุ้งฟ้ำ
ลม้ำยทอง
นำงสำวภำนุมำศ
ศรีสวุ รรณ
นำยชิษณุพงศ์
สำอำง
นำยธีมะ
เยำวพินิจ
นำงสำวณัฐพร
พำนทอง
นำงสำวรุ่งนภำ
พรมโสภำ
นำยฐนกร
เหยือ่ ง
นำยชัยวัฒน์
กำรีรัตน์
นำยพุฒิพงศ์
พฤฒำพันธุ์ชัย
นำยสิทธิชำติ
พิมพ์เสน
นำยจำรุวิทย์
ลัดลอด
นำงสำวทัศนีย์
เสำะแสวง
นำยธนำภูมิ
โตโฉม
นำยนิติภูมิ
พัสสร
นำงสำวฐำปนี
ทรงแก้ว
นำยกิตติศักดิ์
ยะปะตัง
นำงสำวสุวีรยำ
บุญยิรัญ
นำยภูมิรพี
ปิยะวรรณ์โณ

-2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา (รหัสสาขาวิชา 01916130201)
ลาดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เลขที่สมัคร
6113100152
6113100156
6113100161
6113100162
6113100181
6113100186
6113100188
6113100190
6113100200
6113100221
6113100233
6113100239
6113100248
6113100249
6113100251
6113100253
6113100254
6113100256
6113100258
6113100265
6113100269
6113100276

ชื่อ-นามสกุล
นำงสำวพรพิมล
สำยแก้ว
นำยกิตติธัช
โพธิบำย
นำยอภิศักดิ์
มิดชิด
นำยโมไนย
บุญร่ม
นำยวีรภัทร
สุขฉ่ำ
นำงสำววรดำ
แกล้วกล้ำ
นำยคุณำนนต์
ภู่นำค
นำยวรงค์กร
อ่อนน่วม
นำงสำวอภิญญำ
สกุลแสง
นำงสำวเกวลิน
ตันติพิสิทธิ์
นำงสำวสุทธำสำ
พรหมศรี
นำงสำวฐิตำภรณ์
สบู่ม่วง
นำงสำวอังคณำ
ทับทิมหิน
นำงสำวมุกธิตำ
ศรีแก้ว
นำงสำวสโรชำ
ทองน้อย
นำงสำวนวรัตน์
มุ่งอ้อมกลำง
นำงสำวรัตติยำ
ศิริ
นำยสุพศิน
วิลำสคัมภีร์
นำยนที
ชีวพุนผล
นำยวิภู
อติชำติ
นำยกิตติทัต
ตันติสมบูรณ์
นำยสิรวิชญ์
ประทุมมำ

สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา (รหัสสาขาวิชา 01916130101)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขที่สมัคร
6113100008
6113100011
6113100019
6113100030
6113100037
6113100039
6113100057
6113100063
6113100065

ชื่อ-นามสกุล
นำยธรรมยุทธ
วงจันทร์
นำงสำวธำรำรัตน์
โค้วกิม
นำยพีรพล
อยู่มั่น
นำยวัชระ
หัตถำจำรย์
นำยบรรณวิชญ์
รวมจิตร
นำยชัยพร
นำคบำรุง
นำยนครินทร์
มณีรัตน์
นำงสำวเอรินทร์
คนตรง
นำยพิทวัส
เฉิดพูล

-3สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา (รหัสสาขาวิชา 01916130101)
ลาดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

เลขที่สมัคร
6113100070
6113100076
6113100080
6113100081
6113100089
6113100094
6113100097
6113100103
6113100108
6113100111
6113100120
6113100126
6113100136
6113100145
6113100159
6113100160
6113100165
6113100168
6113100171
6113100173
6113100177
6113100178
6113100179
6113100180
6113100185
6113100187
6113100191
6113100192
6113100193
6113100194
6113100195
6113100196
6113100197

ชื่อ-นามสกุล
นำยสุริยะ
ทัพฤทธิ์
นำงสำวนำรีนำฏ
ชมเหิม
นำงสำวนงนภัส
นำมวิเศษ
นำงสำวพัณณิตำ
สำระเกตุ
นำยประวีณวัร
สัญญะภูมิ
นำงสำวดวงสมร
เต่ำเงิน
นำยอำทิตย์
เข็มมี
นำงสำวนรำรัตน์
ทักท้วง
นำยณฐพล
ยอดดียิ่ง
นำงสำวเกษดำ
มอบทองหลำง
นำงสำวอภิญญำ
สกุลแสง
นำยภัทรพล
บุญปก
นำยสิทธิโย
ศิริคุณ
นำงสำวกำญจนำ
ชำวงษ์
นำยสุภกิณห์
นำรินทร์
นำยอภิชำติ
เจริญมนต์
นำยปฏิภำณ
นำมโคตร
นำยนครินทร์
เทพอักษร
นำยลิขิต
โลนุช
นำยจัตุรงค์
ป้องทอง
นำยณัฐดนัย
นำโคกุล
นำยสมศักดิ์
มะละกำ
นำยปกรณ์
วิทยำรักษ์
นำยภัทรพงศ์
ล่ำมสมบัติ
นำงสำวจิรำรัตน์
อุบัวบล
นำยณัฐภัทร
หำญกิจ
นำยวิโรจน์
ประสริฐนู
นำยกิตติวิชญ์
ชุนเกษำ
นำงสำวรุ่งรัตน์
ขันตีชำ
นำยจรวรรธ
สุโขไตรรัตน์
นำยซูไฮมี
หมัดยำดำ
นำยเมธำวิน
ศรีนวล
นำงสำวญำดำ
โชคแสวงกำร

-4สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา (รหัสสาขาวิชา 01916130101)
ลาดับที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

เลขที่สมัคร
6113100202
6113100205
6113100208
6113100211
6113100213
6113100219
6113100220
6113100222
6113100223
6113100226
6113100227
6113100228
6113100241
6113100242
6113100245
6113100257
6113100262
6113100264
6113100271
6113100285
6113100286

ชื่อ-นามสกุล
นำยกิตติพงษ์
มุหมีน
นำยณัฐพนธ์
กิจโป้
นำยวนวัฒน์
ด้วงอ่อน
นำยณัฐชภัค
เทศน้อย
นำยบุญฤิทธิ์
ชอบประเสริฐ
นำยอุกฤษฏ์
โหทอง
นำยสุชำครีย์
เหมจันทึก
นำยภูชิต
พัฒนศรีทอง
นำยอิณทัช
เงินรำง
นำยกฤษรัช
บุญวำสนำ
นำงสำวชลิตำ
มั่นกำเนิด
นำยประชำไท
จันทร์แดง
นำยธรรมรัตน์
สุวรรณรัตน์
นำยพิรุฬห์พัชร์
ธงแสนเมือง
นำยสิทธิกร
นำคเปรม
นำยวัชรเดช
โพธิ์บอน
นำยณัฐพงษ์
ปำนเนำว์
นำยสมกฤตย์
ดำริห์
นำยจิรศักดิ์
มณีตัน
นำยปกฤษฎำงค์
ทองไสล
นำยพรรณพงษ์
ห่ำนศรีสุข

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา (รหัสสาขาวิชา 01916130301)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เลขที่สมัคร
6113100024
6113100025
6113100075
6113100077
6113100092
6113100139
6113100150
6113100170
6113100234
6113100266
6113100279

ชื่อ-นามสกุล
นำยกรวิชญ์
มีโชค
นำยกฤษณะภูมิ
ชัยชุมพล
นำยมำนะศักดิ์
แก้วปัดชำ
นำงสำวดนิตำ
อ่อนศิริ
นำยพลวรรธน์
พลศิริ
นำงสำวชนำกำนต์
มะโนอิ่ม
นำงสำวพิชชำภำ
วงศ์กำญจนำนันท์
นำยจิรำยุทธ
เกตุแผง
นำยสุเมธ
พันสุข
นำยตะวัน
โคตรสมบัติ
นำยฉัตรไตร
สำคร
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เอกสารทีต่ ้องนามาแสดง
ในวันทดสอบสมรรถภาพกลไกและความสามารถพิเศษทางกีฬา
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ โรงพลศึกษา 2 (ยิมบาสเกตบอล)
1) ใบสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน ที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย
2) บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริง
ขั้นตอนเข้าทดสอบ
รายงานตัว
08.30 น.
ยิมบาสเกตบอล

ทดสอบ
สมรรถภำพทำงกลไก

รายงานตัว
13.00 น.
ยิมวอลเลย์บอล

ทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงกีฬำ

1) ผู้เข้ำรับกำรทดสอบ ยื่นใบสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน ที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต พร้อมบัตรประชำชน
เพื่อรำยงำนตัวที่จุดลงทะเบียน
2) ผู้เข้ำรับกำรทดสอบ ติดบัตรเลขที่สมัคร ตลอดช่วงเวลำในกำรเข้ำรับกำรทดสอบ และส่งคืน
กรรมกำรฯ หลังจำกทดสอบกีฬำเสร็จสิ้น

การแต่งกาย
1) กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกลไก
- สวมชุดพลศึกษำหรือชุดกีฬำ และรองเท้ำที่เหมำะสมแก่กำรสอบภำคปฏิบัติ
2) กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงกีฬำ
- สวมชุดที่เหมำะสมกับประเภทกีฬำ และนำอุปกรณ์กีฬำส่วนตัวมำด้วย

หมายเหตุ
หำกผู้เข้ำรับกำรทดสอบ มีอำกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วย ให้แจ้งที่ฝ่ำยปฐมพยำบำล
หรือนำใบรับรองแพทย์ยื่นที่ฝ่ำยปฐมพยำบำล ก่อนเข้ำรับกำรทดสอบ
ประกำศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
ลงชื่อ
ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
สำเนำถูกต้อง
(น.ส.นวลพร ก่อเกียรติวนิช)
นักวิชำกำรศึกษำ

เอกสารทีต่ ้องนามาแสดง
ในวันทดสอบสมรรถภาพกลไกและความสามารถพิเศษทางกีฬา
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงพลศึกษา 2 (ยิมบาสเกตบอล)
1) ใบสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
2) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง
รายงานตัว
08.30 น.
ยิมบาสเกตบอล

ทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก

รายงานตัว
13.00 น.
ยิมวอลเลย์บอล

ทดสอบ
ความสามารถทางกีฬา

ขั้นตอนเข้าทดสอบ
1) ผู้เข้ารับการทดสอบ ยื่นใบสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมบัตรประชาชน เพื่อรายงานตัวที่จุดลงทะเบียน
2) ผู้เข้ารับการทดสอบ ติดบัตรเลขที่สมัคร ตลอดช่วงเวลาในการเข้ารับการทดสอบ และส่งคืนกรรมการฯ หลังจากทดสอบกีฬาเสร็จสิ้น
การแต่งกาย
1) การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
- สวมชุดพลศึกษาหรือชุดกีฬา และรองเท้าที่เหมาะสมแก่การสอบภาคปฏิบัติ
2) การทดสอบความสามารถทางกีฬา
- สวมชุดที่เหมาะสมกับประเภทกีฬา และนาอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาด้วย
หมายเหตุ
หากผู้เข้ารับการทดสอบ มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ให้แจ้งที่ฝ่ายปฐมพยาบาล หรือนาใบรับรองแพทย์ยื่นที่ฝ่ายปฐมพยาบาล ก่อนเข้ารับการทดสอบ

การทดสอบสมรรถภาพกลไก
การทดสอบสมรรถภาพกลไก จะเป็นการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหว
ที่จะส่งผลต่อการเล่นกีฬา ได้ดี
แบบทดสอบประกอบด้วยรายการของการทดสอบ ดังนี้
1. ยืนกระโดดไกล (standing long jump)
2. ลุก-นั่ง (sit-up)
3. ดันพื้น (push-ups)
4. วิ่งเก็บของ (timed shuttle run)
5. วิ่ง 5 นาที (5 minutes distance run)
ทดสอบรายการที่ 1 ถึงรายการที่ 4 ก่อน
หลังจากนั้นจึงทดสอบวิ่ง 5 นาที เป็นรายการสุดท้าย

ขั้นตอนการทดสอบ

1. ยืนกระโดดไกล (standing long jump)
ลักษณะการทดสอบยืนกระโดดไกล ลักษณะการวางเท้าเตรียมกระโดด

วิธีทดสอบ
1. ยืนหลังเส้นเริ่มโดยไม่เหยียบเส้น
2. กระโดดไปข้างหน้า
3. วัดระยะจากเส้นเริ่มถึงเส้นเท้าข้างที่ใกล้เส้นมากที่สุด วัดระยะทางเป็น เซนติเมตร
4. ทดสอบ 2 ครัง้ บันทึกผลครั้งที่ดที สี่ ุด

ขั้นตอนการทดสอบ

2. ลุก-นั่ง (sit-up)
ลักษณะการทดสอบลุก-นั่ง

วิธีทดสอบ
1. นอนหงาย เข่างอ 90 องศา
2. ให้เพื่อนจับที่ขอ้ เท้าไว้
3. มือทั้ง 2 ข้างประสานที่ท้ายทอย
4. ยกตัวขึ้นจนข้อศอกแตะที่หัวเข่าทัง้ 2 ข้าง
5. จับเวลา 30 วินาที นับจานวนครั้ง

ขั้นตอนการทดสอบ

3. ดันพื้น (push-ups)
ลักษณะการทดสอบลุก-นั่ง

วิธีทดสอบ
1. เพศชาย ให้คู่ทดสอบคุกเข่าลาตัวขนานกับพื้น / เพศหญิง ให้คู่ทดสอบนอนราบกับพื้น
2. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบพาดหน้าแข้งที่หลังคูท่ ดสอบ แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง
3. ยุบแขนลงมาจนหน้าอกใกล้ถึงพื้น (ข้อศอกทามุม 90 องศา)
4. ดันแขนเหยียดตรงกลับสู่ท่าเดิมให้นับเป็น 1 ครั้ง และกระทาจนไม่สามารถทาต่อไปได้
(หยุดพักนานเกินกว่า 2 วินาที ถือว่ายุติ)
5. บันทึกผลเป็นจานวนครั้งทีท่ าได้สูงสุด

ขั้นตอนการทดสอบ

4. วิ่งเก็บของ (timed shuttle run)
ลักษณะการทดสอบวิ่งเก็บของ

วิธีทดสอบ
1. ยืนพร้อมหลังเส้นเริ่ม
2. วิ่งไปแตะเส้นสัมผัสที่อยู่นอกเขต แล้ววิ่งกลับมาแตะเส้นสัมผัสอีกด้าน
3. การนับเมื่อทดสอบ ภายในเวลา 15 วินาที บันทึกระยะทางเป็นเมตร
4. ทดสอบ 2 ครัง้ (ติดต่อกัน) บันทึกครั้งที่ดที ี่สุด

ขั้นตอนการทดสอบ

5. วิ่ง 5 นาที (5 minutes distance run)
ลักษณะการทดสอบวิ่ง 5 นาที

วิธีทดสอบ
1. ยืนหลังเส้นเริ่ม เมื่อได้สัญญาณให้วิ่ง เป็นเวลา 5 นาที
โดยมีระยะเป็นช่วงๆ ละ 10 เมตร รวม 40 ช่วง
2. สัญญาเตือน เหลือเวลา 30 วินาที
เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด (เป่ายาว) ให้หยุดวิ่งแล้วยืนอยู่กับที่ (ครบ 5 นาที)
3. บันทึกผลเป็นเมตร (รอบละ 400 เมตร)

