สถาบันการพลศึกษา
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ทีตัง
สถาบันการพลศึกษา มีสถานทีจัดการเรียนการสอน 17 แห่ ง คือ
1. สถาบั นการพลศึ กษา วิทยาเขตกระบี 111 ถ.ศรี ตรั ง ต.กระบี ใหญ่ อ.เมื อง จ.กระบี
โทรศัพท์ - - .
- - โทรสาร - http://www.ipekrabi.ac.th
โทรศัพท์
2. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ หมู่ ถ.รังสิ ต-องค์รักษ์ ต.บึงนํารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
0-2546-1301 http://www.ipebk.ac.th
โทรศัพ ท์
3. สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตชลบุ รี 111 หมู่ 1 ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.หนองไม้แ ดง อ.เมื อ ง จ.ชลบุ รี
0-38805-4192-4 http://www.ipe-chonburi.ac.th
4. สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตชั ย ภู มิ
ถ.องค์ ก ารบริ ห ารจัง หวัด สาย อ.เมื อ ง จ.ชัย ภู มิ
โทรศัพ ท์
0-4481-2088 http://www.ipec.ac.th
5. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ถ.เพชรเกษม ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ - http://www.ipecp.ac.th
. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ / ถ.สนามกีฬา ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
โทรศัพท์
- - โทรสาร 053–223163 http://www.ipecm.ac.th
โทรศัพท์
7. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 90 หมู่ 1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
0-7520-4755 โทรสาร 0-7528-0109 http://www.ipetr.ac.th
. สถาบันการพลศึ ก ษา วิทยาเขตเพชรบู รณ์ ถ.สระบุ รี -หล่มสัก ต.สะเดี ยง อ.เมื อง จ.เพชรบู รณ์
โทรศัพ ท์
0-5673-7089, 0-5673-7092 http://www.ipepb.ac.th
9. สถาบันการพลศึ กษา วิทยาเขตสารคาม 114/4 ถ.มหาสารคาม-โกสุ มพิสัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์
- - http://www.ipemk.ac.th
10. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 129 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7321-2899
โทรสาร 0-7322-2608 http://www.ipeyala.ac.th
. สถาบันการพลศึ กษา วิทยาเขตลําปาง
หมู่ ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลําปาง
โทรศัพท์ - - ,
โทรศัพท์ - - , โทรสาร - - http://www.ipelp.ac.th
. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 771 ถนนทองมาก อําเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ
โทรศัพท์
054-218-311 http://www.ipessk.ac.th
. สถาบันการพลศึ กษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ถ.สมุทรสาคร-โคกขาม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์ - โทรสาร - - ต่อ http//www.ipesk.ac.th
. สถาบันการพลศึ กษา วิทยาเขตสุ โขทัย หมู่ที ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุ โขทัย
โทรศัพท์ 0-5565-1091-3
http//www.ipest.ac.th
โทรศัพท์
15. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุ พรรณบุรี ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
http//www.ipesp.ac.th
16. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่ างทอง ถนนสายเอเชีย ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์
- - http//www.ipeat.ac.th
โทรศั พ ท์
. สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตอุ ด รธานี 380 ถ.อุ ด ร-หนองบั ว ลํา ภู อ.เมื อ ง จ.อุ ด รธานี
0-4222-2900 www.ipeud.ac.th
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คุณสมบัติเฉพาะ
1. สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า
2. อยูร่ ะหว่างการศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
3. เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรื อเป็ นโรคทีสังคมรังเกียจ หรื อโรคทีเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่เคยถูกคัดชือออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินยั
5. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันการพลศึกษาทุกประการ
6. ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคปฏิบตั ิตามทีวิทยาเขตกําหนด
7. กรณี ผสู ้ มัครเป็ นข้าราชการ หรื อพนักงานองค์การของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาแสดง
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