อาเภอ

ื่ อบต/เทศบาล
ชอ

เบอร์โทร

เมือง

อบต.บางพูด

029788088

เมือง

อบต.บางหลวง

02 5813689 / 025813690

เมือง

เทศบาลตาบลบ้านใหม่

0-2501-1721ต่อ24

เมือง

เทศบาลตาบลหล ักหก

0-2536-4341 ต่อ 191

เมือง

เทศบาลตาบลบางคูว ัด

0-2976-6077-8

เมือง

อบต.บ้านกระแชง

02 5980047 ต่อ 104

เมือง

เทศบาลตาบลบางกะดี

0-2963-6270-7 ต่อ 311

เมือง

เทศบาลตาบลบ้านกลาง

02 9796559 ต่อ 24

เมือง

เทศบาลเมืองปทุมธานี

02 5816111

เมือง

อบต.บางขะแยง

02 9752097 ต่อ 26

เมือง

อบต.บ้านฉาง

0-2581-6754 ต่อ 212

เมือง

เทศบาลบางพูน

02 5675592-3 ต่อ 17

เมือง

อบต.สวนพริกไทย

02 9596465-8

เมือง

เทศบาลตาบลบางเดือ
่

02 5814499 ต่อ 6

เมือง

เทศบาลตาบลบางหลวง

0-2593-4221 ต่อ 14

คลองหลวง

เทศบาลเมืองคลองหลวง

0-2524-0015 โทรสาร
0-2901-668

คลองหลวง

อบต.คลองสี่

0-2902-7912 ต่อ14

คลองหลวง

อบต.คลองหก

02 9045400-2 ต่อ 608

คลองหลวง

อบต.คลองห้า

0-2902-7289 ต่อ 15

คลองหลวง

อบต.คลองเจ็ด

0-2904-6025

คลองหลวง

อบต.คลองสาม

02-1912985 / 64

คลองหลวง

เทศบาลเมืองท่าโขลง

02 5295150 ต่อ 110

ลาลูกกา

อบต.พืชอุดม

02 1496589

ลาลูกกา

อบต.ลาไทร

0-2563-1560 ต่อ 12

ลาลูกกา

เทศบาลตาบลลาลูกกา

02 1923357-8 ต่อ 105

กด 0

ลาลูกกา

อบต.บึงคาพร้อย

02 9879101 ต่อ 132

ลาลูกกา

เทศบาลเมืองลาสามแก้ว

029876001-4 ต่อ 104

ลาลูกกา

เทศบาลเมืองคูคต

0-2191-1558 -124

ลาลูกกา

เทศบาลตาบลลาไทร

0-2563-1521 ต่อ 6

ลาลูกกา

อบต.บึงทองหลาง

0-2549-5482, กด 16

ลาลูกกา

อบต.ลาลูกกา

0-2987-0310 ต่อ 11

ลาลูกกา

เทศบาลเมืองลาดสวาย

02 1987214-7 ต่อ 502

ลาลูกกา

อบต.บึงคอไห

0-2905-0611-4 ต่อ23

ลาดหลุมแก้ว

อบต.คูบางหลวง

0-2598-3435-6 ต่อ 109

ลาดหลุมแก้ว

อบต.ระแหง

0-2599-1690 ต่อ 108

ลาดหลุมแก้ว

เทศบาลคูขวาง

0-2599-1872 ต่อ 19

ลาดหลุมแก้ว

อบต.หน้าไม้

0-2593-3130-2 ต่อ 26

ลาดหลุมแก้ว

เทศบาลตาบลคลองพระอุดม

0-2 1507761 ต่อ 21

ลาดหลุมแก้ว

อบต.บ่อเงิน

0-2599-3305 ต่อ 15

ลาดหลุมแก้ว

เทศบาลตาบลระแหง

0-2 9763551

ลาดหลุมแก้ว

อบต.ลาดหลุมแก้ว

0-29761694

หนองเสือ

เทศบาลตาบลหนองเสือ

0-2549-1076 ต่อ 3

หนองเสือ

อบต.หนองสามว ัง

02 1535920 /21

หนองเสือ

อบต.ศาลาครุ

0-2549-2361-3

หนองเสือ

อบต.บึงบา

0-2908-9311

หนองเสือ

อบต.บึงบอน

0-2577-5514-6 ต่อ 444

หนองเสือ

อบต.บึงชาอ้อ

0-2905-9996ต่อ 26

หนองเสือ

อบต.นพร ัตน์

0-2549-2006

หนองเสือ

อบต.บึงกาสาม

0-2905-8771-2 ต่อ 511

สามโคก

เทศบาลตาบลสามโคก

0-2581-8531-3ต่อ14

สามโคก

อบต.ท้ายเกาะ

02 5931079 ต่อ 18

สามโคก

อบต.เชียงรากน้อย

02 5937040

สามโคก

อบต.บ้านงิว้

02 9798398

สามโคก

อบต.คลองควาย

02 5932576 ต่อ 15

สามโคก

เทศบาลตาบลบางเตย

02 5931891

สามโคก

อบต.บางกระบือ

0-2977-2697 ต่อ 103

สามโคก

อบต.บ้านปทุม

0-2 5989298 ต่อ 215

สามโคก

อบต.กระแชง

02-9781197, 02 9780793

สามโคก

อบต.เชียงรากใหญ่

0-2 1993767-69 ต่อ 19

สามโคก

อบต.บางโพธิเ์ หนือ

0-2979-1291

ธ ัญบุร ี

เทศบาลนครร ังสิต

0-2567-1487

ธ ัญบุร ี

เทศบาลเมืองสนน
่ ั ร ักษ์

0-2546-2191-2

ธ ัญบุร ี

เทศบาลเมืองบึงยีโ่ ถ

029916637 ต่อ 209

ธ ัญบุร ี

เทศบาลตาบลธ ัญบุร ี

025774525-8 ต่อ 4

