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อาคารเรยีน /สถานท่ี 

 
อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีอาคารเรียนทัง้หมด 6 อาคาร ดงันี ้

1. อาคารแบบ สปช.2/28/4/14 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 ชัน้ล่างเปน็โถงโลง่ใช้
เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4-6  

2. อาคารแบบ สปช.2/28/3/9 ขนาด 3 ชัน้ 9 ห้องเรียน 1 ห้องน้้า เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กทัง้หลงั ชั้นที่ และ 3 ใช้เป็นอาคารเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 และโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
ชั้นที่ 2 เป็นห้องปฏิบัตกิารพิเศษ 

3. อาคารแบบ สปช.406/3/14 ขนาด 3 ชัน้ 10 ห้องเรยีน ชั้นลา่งเป็นห้องสมุด ใช้
เป็นอาคารเรียนเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และห้องปฏิบัตกิารทางภาษา 
วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และคอมพิวเตอร ์

4. อาคารสามญั 504/2/15 ขนาด 2 ชั้น 15 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษา ปีที ่1-3 

5. อาคารสามญั 504/1/12 ขนาด 1 ชั้น 12 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรยีน
ชั้นปฐมวัย และห้องปฐมพยาบาล 

6. อาคารสามญั 1/5  ขนาด 1 ชัน้ 5 ห้องเรียน ใช้เปน็อาคารเรียนของนักเรียนชัน้
ปฐมวัย  

 
 อาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนอนุบาลนครพนมมีอาคารอเนกประสงคเ์พื่อใช้ใน 

การบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี้ 
1.อาคารพิเศษ 1/5 ขนาด 1 ชั้น ใช้เป็นห้องท้างานของฝ่ายบริหาร ห้องประชุมใหญ่

และห้องประชมุเล็ก 
2. อาคารเอนกประสงค์ 206/26 ใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุม 
3. โรงประกอบอาหารอาหาร 1 หลงั 
3. บ้านลกูรัก ใช้เปน็แหล่งเรียนรู้ส้าหรบันักเรียนชั้นปฐมวัย 
4. สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
 

บทท่ี 6 อาคารและสถานท่ี 
ด๕ณ.ศณ็ษ.ฏษณฐณฺฆษณ.ษฯ 
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5. ศาลาพักผ่อน 2 หลังตั้งทีท่างเขา้และทางออกของโรงเรียน 
6. โรงจอดรถ 1 หลัง 
7. อาคารศูนย ์Mini English Program 1 หลัง บรเิวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ 
 

สนามกลางแจ้ง  โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีสนามกลางแจ้งเพื่อใช้ในการบรหิารจดัการ
และกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. สวนพักผ่อน 1 สวน บรเิวณทางออกโรงเรียน 
2.  สนามฟุตบอล 1 สนาม 
3. สนามตะกร้อ 1 สนาม 
 

ห้องปฏบิัติการ โรงเรียนอนบุาลนครพนมมีห้องปฏิบตัิการเพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียน 
การสอน จ้านวน 14 ห้อง ดงันี ้

1. ห้องปฏบิัติการทางภาษา  
2. ห้องปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์  
3. ห้องปฏบิัติการทางคณติศาสตร์  
4. ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร ์1 มีคอมพิวเตอรเ์พื่อการเรยีนการสอน 

จ้านวน 30  เครือ่ง 
5. ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร ์2  มีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 

จ้านวน 65 เครื่อง 
6. ห้องสมดุมีชวีติ 1 ห้อง มีระบบเครือขา่ยอินเตอรเ์นต็และคอมพิวเตอร์ 

ใช้ในการศกึษาหาความรู ้จา้นวน 6 เครื่อง เครื่องปริน๊เตอร ์3 เครื่อง 
7. ห้องเรียนสีเขียว  
8. ห้องเรียนมชีีวติ  
9. ห้องเรียนภาษาเวียดนาม  
10.  ห้องจริยธรรม 
11.  ห้องธุรการ 
12.  ห้องศูนย์ปฐมวัยตน้แบบ 
13.  ห้องสหกรณ์โรงเรียน 
14.  ห้องพยาบาล 
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จ้านวนห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีเรียนทัง้หมดจ้านวน 48 ห้อง 

มีรายละเอียด ดังนี ้
ชั้นอนบุาลปีที ่1   จ้านวน 6  ห้องเรียน 
ชั้นอนบุาลปีที ่1   จ้านวน 6  ห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ้านวน 7 ห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ้านวน 7  ห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ้านวน 5  ห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ้านวน 5  ห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ้านวน 5  ห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 5  ห้องเรียน 
 

ห้องน้้า-ห้องสว้ม  โรงเรียนอนุบาลนครพนมมหี้องน้้า – ห้องสอ้มที่สะอาด 
ถูกสุขลกัษณะจ้านวน 5 หลงั ดงันี ้

1. ส้วมแบบ ศธ/6 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ทรงจั่ว ขนาด 6 ท่ี  
2. ส้วมแบบ สปช.601/26/4 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ทรงจัว่ ขนาด 4 ท่ี  
3. ส้วมแบบ สปช.602/26/10เป็นอาคาร ค.ส.ล.ทรงจั่ว ขนาด 10 ที ่จ้านวน 3 หลงั 

 
  


