ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดอ่างทอง
ปี 2557

*************
สังกัด (แห่ง)
เทศบาล อบต. อื่นๆ

รวม

ที่

อาเภอ

จานวนศูนย์
(แห่ง)

1
2
3
4
5
6
7

เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
แสวงหา
ไชโย
สามโก้

26
34
35
10
17
16
11

9
15
10
2
1
12
7

16
18
25
8
16
4
4

1
1
-

26
34
35
10
17
16
11

149

56

91

2

149

รวม

(แห่ง)

รายชื่อจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2557

*************

ที่

อาเภอ/รายชื่อศูนย์

สังกัด

อาเภอเมืองอ่างทอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล1 วัดต้นสน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล2 วัดโล่สุธาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนราชปักษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท้ายย่าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ทูล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจาปาหล่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง (วัดโบสถ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปลดสัตว์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิวงษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านอิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้าผึ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระทุ่มราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอรัญญิกกาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคศุภราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไทรย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมหาดไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงหวาย

เทศบาลเมืองอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง
กรมอาชีวศึกษา
เทศบาลตาบลศาลาแดง
เทศบาลตาบลโพสะ
เทศบาลตาบลโพสะ
เทศบาลตาบลศาลาแดง
เทศบาลตาบลศาลาแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลจาปาหล่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลจาปาหล่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลย่านซื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแห
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแห
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอิฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอิฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอิฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอิฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอิฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองวัว
องค์การบริหารส่วนตาบลป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดกรวด
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

อาเภอวิเศษชัยชาญ
27 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราชสกุณา

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
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รายชื่อจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดอ่างทอง
*************

ที่

อาเภอ/รายชื่อศูนย์

สังกัด

อาเภอวิเศษชัยชาญ (ต่อ)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวิเศษชัยชาญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางจัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสี่ร้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดยางมณี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศาลาดิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทานบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสิทธาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดเป็ด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลห้วยคันแหลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้วยโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลไผ่ดาพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่จาศีล (วัดขุมทอง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคลองสาโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลานช้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาดิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอบทม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวักแปดแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนางชา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคลองพู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตลาดใหม่

เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
เทศบาลตาบลบางจัก
เทศบาลตาบลบางจัก
เทศบาลตาบลม่วงเตี้ย
เทศบาลตาบลม่วงเตี้ย
เทศบาลตาบลท่าช้าง
เทศบาลตาบลท่าช้าง
เทศบาลตาบลสาวร้องไห้
เทศบาลตาบลสาวร้องไห้
เทศบาลตาบลท่าช้าง
เทศบาลตาบลห้วยคันแหลน
เทศบาลตาบลห้วยคันแหลน
เทศบาลตาบลไผ่ดาพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่จาศีล
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลเจ้าโรงทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลเจ้าโรงทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลเจ้าโรงทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลยี่ล้น
องค์การบริหารส่วนตาบลยี่ล้น
องค์การบริหารส่วนตาบลยี่ล้น
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวตะพาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวตะพาน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองขนาก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองขนาก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดใหม่
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รายชื่อจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดอ่างทอง
*************

ที่

อาเภอ/รายชื่อศูนย์

สังกัด

อาเภอโพธิท์ อง
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดศิลขันธาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบุญศิริ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลั่นทม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงคัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทางพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทราราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าสามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดยางมณี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจุฬามณี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสามประชุม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคาหยาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้าอาบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าตลาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่ามุนี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดข่อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบุญเกิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแม่ไก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลยางช้าย

เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
เทศบาลตาบลรามะสัก
เทศบาลตาบลรามะสัก
เทศบาลตาบลม่วงคัน
เทศบาลตาบลทางพระ
เทศบาลตาบลทางพระ
เทศบาลตาบลโคกพุทรา
เทศบาลตาบลโคกพุทรา
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเจ้าฉ่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเจ้าฉ่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเจ้าฉ่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา
องค์การบริหารส่วนตาบลคาหยาด
องค์การบริหารส่วนตาบลคาหยาด
องค์การบริหารส่วนตาบลอินทประมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลอินทประมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลอินทประมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่ไก่
องค์การบริหารส่วนตาบลยางช้าย
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รายชื่อจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดอ่างทอง
ที่

อาเภอ/รายชื่อศูนย์

สังกัด

อาเภอโพธิท์ อง (ต่อ)
91
92
93
94
95

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดงิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าโขลง

องค์การบริหารส่วนตาบลยางช้าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางช้าย
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างแก้ว

อาเภอป่าโมก
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดป่าโมกข์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแจ้งฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปราสาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดเค้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลป่าโมก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโผงเผง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวิหารแดง

เทศบาลตาบลป่าโมก
เทศบาลตาบลป่าโมก
องค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์
องค์การบริหารส่วนตาบลนรสิงห์
องค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโผงเผง
องค์การบริหารส่วนตาบลโผงเผง
องค์การบริหารส่วนตาบลเอกราช
องค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง

อาเภอแสวงหา
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์มณี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลจาลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพราน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลสีบัวทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านเพชร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองเลื่อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้าเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางฉนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านแก

เทศบาลตาบลแสวงหา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลจาลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพราน
องค์การบริหารส่วนตาบลสีบัวทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสีบัวทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลแสวงหา
องค์การบริหารส่วนตาบลแสวงหา
องค์การบริหารส่วนตาบลแสวงหา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าเย็น
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีพราน
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รายชื่อจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดอ่างทอง
ที่
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

อาเภอ/รายชื่อศูนย์
อาเภอแสวงหา (ต่อ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านพราน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดยาง
อาเภอไชโย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางศาลา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนางเล่ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกาแพง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลไชโย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมหานาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชะไว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมะขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านป่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไชโย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดละมุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
อาเภอสามโก้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกษทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกร่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่แหลม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลสามโก้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสามโก้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนตาวงษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสามขาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโพธิ์ม่วงพันธ์ (วัดโบสถ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าชุมนุม

สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีพราน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลไชโย
เทศบาลตาบลเกษไชโย
เทศบาลตาบลเกษไชโย
องค์การบริหารส่วนตาบลเทวราช
องค์การบริหารส่วนตาบลเทวราช
องค์การบริหารส่วนตาบลชัยฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
เทศบาลตาบลสามโก้
เทศบาลตาบลสามโก้
เทศบาลตาบลสามโก้
เทศบาลตาบลสามโก้
เทศบาลตาบลสามโก้
เทศบาลตาบลสามโก้
เทศบาลตาบลสามโก้
องค์การบริหารส่วนตาบลอบทม
องค์การบริหารส่วนตาบลอบทม
องค์การบริหารส่วนตาบลสามโก้
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ม่วงพัน

