
ลําดับที่ เขตสุขภาพ จังหวัด รายชื่อสถานฟ��นฟูสมรรถภาพผู"ติดยาเสพติด สังกัด ที่อยู% เบอร&โทรศัพท& กฎหมาย

1 1 เชียงราย ศูนย�ขวัญแผ�นดินจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ ๑  เลขที่ ๕๑๑ หมู� ๖ ถนนเวียง

บูรพา ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
๐๕๓-๑๕๐๒๑๐ พรบ.๒๕๒๒

2 1 น�าน ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดน�าน จังหวัดน�าน กระทรวงมหาดไทย หมู�ที่ ๓ ตําบลผาสิงห� อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน ๕๕๐๐๐ ๐๕๔-๗๑๐๐๗๒ พรบ.๒๕๒๒

3 1 น�าน ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จังหวัดน�าน กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายสุริยพงษ� ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน ๕๕๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

4 1 พะเยา สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ ๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๔๑ หมู�ที่ ๑ ตําบลบ�านต�อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ ๐๕๔-๘๘๗๑๓๕ พรบ.๒๕๔๕

5 1 พะเยา ศูนย�วิวัฒ�พลเมือง มณทลทหารบกที่ ๓๔ จังหวัดพะเยา กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายขุนเจืองธรรมิกราช ตําบลท�าวังทอง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

6 1 พะเยา ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ ๒ เลขที่ ๔๑ หมู�ที่ ๑ ต.บ�านตBอม อ.

เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
๐๕๔-๘๘๗๑๓๕ พรบ.๒๕๒๒

7 1 เชียงใหม� ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม� (หญิง) กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เลขที่ ๑๐ หมู�ที่ ๓ ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม� ๕๐๒๐๐ พรบ.๒๕๔๕

8 1 เชียงใหม� ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองพันสัตว�ต�าง กรมการสัตว�ทหารบก จังหวัดเชียงใหม� กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายตากสิน เลขที่ ๑๑๕ ถนนโชตนา อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� ๕๐๑๘๐ พรบ.๒๕๔๕

9 1 ลําปาง ศูนย�ฟ45นฟูสุขภาพ “รัตนานุรักษ�” ลําปาง กรมการแพทย�
หมู�ที่ ๑ และ ๖ ถนนท�าล�อ-ห�วยเปGง ตําบลบ�านค�า อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง ๕๒๐๐๐
๐๕๔-๘๒๒๕๙๙-๖๐, ๐๕๔-๘๒๒๕๙๘ พรบ.๒๕๒๒

10 2 ตาก ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดตาก จังหวัดตาก กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๑๕๑/๑ หมู�ที่ ๕ ถนนจรดวิถีถ�อง ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

๖๓๐๐๐
๐๕๕-๕๑๓๐๔๘ พรบ.๒๕๒๒

11 2 ตาก กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ จังหวัดตาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๑๕๑/๑ หมู�ที่ ๕ ถนนจรดวิถีถ�อง ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

๖๓๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

12 2 ตาก ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ จังหวัดตาก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายวชิรปราการ เลขที่ ๓๓๗ หมู�ที่ ๑๐ ถนนจรดวิถีถ�อง น้ํารึม อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

13 2 พิษณุโลก ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

14 2 พิษณุโลก สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อย อส.จังหวัดพิษณุโลกที่ ๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๗๗๓ หมู�ที่ ๘ ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐ พรบ.๒๕๔๕

15 2 พิษณุโลก ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองบัญชาการช"วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู�ที่ ๒ ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

16 2 พิษณุโลก ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง ศูนย�ป.องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เลขที่ ๑๒๖ หมู�ที่ ๒ ตําบลอรัญญิกอําเภอเมือง

พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

17 2 เพชรบูรณ� ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดเพชรบูรณ� จังหวัดเพชรบูรณ� กระทรวงมหาดไทย หมู�ที่ ๕ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ� จังหวัดเพชรบูรณ� ๖๗๐๐๐ ๐๕๖-๗๑๑๗๔๕ พรบ.๒๕๒๒

18 3 นครสวรรค� ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค� กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค� ๖o๑๔o พรบ.๒๕๔๕

19 3 อุทัยธานี ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๔ ถนนอุทัยธานี-ทัพทัน หมู�ที่ ๕ ตําบลดอนขวาง อําเภอเมืองอุทัยธานี 

จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
๐๕๖-๕๒๔๓๖๐๐ พรบ.๒๕๒๒

20 3 อุทัยธานี กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่ ๑ จังหวัดอุทัยธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ถนนอุทัย-ทัพทัน อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

21 4 พระนครศรีอยุธยา ศูนย�วิวัฒน�พลเมืองศูนย�ป.องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกประจําพื้นที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ตําบลวังน�อย อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ พรบ.๒๕๔๕

22 4 สระบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง ศูนย�การทหารม�า จังหวัดสระบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายอดิศร ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

รายชื่อสถานฟ��นฟูสมรรถภาพผู"ติดยาเสพติด ประเภทสถานฟ��นฟูสมรรถภาพภาครัฐ (ก)

จํานวน  ๘๙  แห%ง



ลําดับที่ เขตสุขภาพ จังหวัด รายชื่อสถานฟ��นฟูสมรรถภาพผู"ติดยาเสพติด สังกัด ที่อยู% เบอร&โทรศัพท& กฎหมาย

23 4 สระบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายอดิศร ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

24 4 ลพบุรี ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐ พรบ.๒๕๔๕

25 4 ลพบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง ศูนย�การทหารป4นใหญ� จังหวัดลพบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายพหลโยธิน ตําบลเขาพระงามอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐ พรบ.๒๕๔๕

26 5 กาญจนบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายสุรสีห� ถนนสวนสัตว� ตําบลลาดหญ�า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 ๗๑๑๙๐
พรบ.๒๕๔๕

27 5 นครปฐม ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐ พรบ.๒๕๔๕

28 5 ราชบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายศรีสุริยวงศ�  เลขที่ ๘๐ ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

๗๐๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

29 5 ราชบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองพันทหารช"างเครื่องมือพิเศษ  จังหวัดราชบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม เลขที่ ๙๙๙/๑๐ หมู� ๗ ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

30 5 สุพรรณบุรี ค�ายท�าวอู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  กระทรวงมหาดไทย หมู�ที่ ๕ ตําบลอู�ทอง อําเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ ๐๓๕-๔๔๖๕๔๕ พรบ.๒๕๒๒

31 5 ประจวบคีรีขันธ� ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ� กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ� จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ๗๗๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

32 5 ประจวบคีรีขันธ� ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง ศูนย�การทหารราบ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ� กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายธนะรัชต� ตําบลเขาน�อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ๗๗๑๒๐ พรบ.๒๕๔๕

33 5 เพชรบุรี สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อยปฏิบัติการฝRกที่ 2 บก.อส.จังหวัดเพชรบุรี (หญิง) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๕๖ หมู�ที่ ๓ ตําบลบางเก�า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ พรบ.๒๕๔๕

34 5 เพชรบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายรามราชนิเวศน� ถนนราชดําเนิน ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

35 5 เพชรบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองร�อยฝRกรบพิเศษแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายฝRกรบพิเศษแก�งกระจาน อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๗๐ พรบ.๒๕๔๕

36 5 สมุทรสาคร ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กรมทหารสื่อสารที่ 1  จังหวัดสมุทรสาคร กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายกําแพงเพชรอัครโยธิน ตําบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ พรบ.๒๕๔๕

37 6 ปราจีนบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 12  จังหวัดปราจีนบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายจักรพงษ� ตําบลเนินหอมอําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

38 6 สระแก�ว ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก8ว กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายสุรสิงหนาท ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว ๒๗๑๒๐ พรบ.๒๕๔๕

39 6 ชลบุรี โรงเรียนวิวัฒน�พลเมือง กองทัพเรือ 2 จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
ศูนย�ฝRกหน�วยบัญชาการต�อสู�อากาศยานและรักษาฝUVง เลขที่ ๒๓๖๘/๑๖ หมู�ที่ ๒ 

ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐
พรบ.๒๕๔๕

40 6 ชลบุรี โรงเรียนวิวัฒน�พลเมือง กองทัพเรือ 3 จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
กรมทหารป4นใหญ� กองพลนาวิกโยธิน หน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน เลขที่ ๙๐๙ 

หมู�ที่ ๓ ตําบลบ�านเตาถ�าน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐
พรบ.๒๕๔๕

41 6 ชลบุรี โรงเรียนวิวัฒน�พลเมือง เรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๒ พรบ.๒๕๔๕

42 6 ชลบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ ๑๔ จังหวัดชลบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายนวมินทราชินี ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองไม�แดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 ๒๐๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

43 6 ชลบุรี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองบัญชาการช�วยรบที่ ๑ จังหวัดชลบุรี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายพนัสบดีศรีอุทัย เลขที่ ๔๘๐ หมู�ที่ ๑ ตําบลเกาะจันทร� อําเภอเกาะจันทร� 

จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๔๐
พรบ.๒๕๔๕

44 6 ตราด ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดตราด จังหวัดตราด กระทรวงมหาดไทย
กองร�อยรักษาดินแดนจังหวัดตราดที่ ๑ หมู�ที่ ๔ ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง

ตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
๐๓๙-๕๑๑๕๗๔ พรบ.๒๕๒๒

45 7 กาฬสินธุ� กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ�ที่ ๑ จังหวัดกาฬสินธุ� กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
เลขที่ ๗๖/๗ ซอยอภัย ๔ ตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ� จังหวัดกาฬสินธุ� 

๔๖๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

46 7 ขอนแก�น สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อย อส.จังหวัดขอนแก�นที่ ๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
หมู�ที่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ-หนองไผ� ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก�น  จังหวัด

ขอนแก�น ๔๐๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕
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47 7 ขอนแก�น ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 23  จังหวัดขอนแก"น กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายศรีพัชรินทร ถนนกสิกร-ทุ�งสร�าง ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัด

ขอนแก�น ๔๐๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

48 7 ขอนแก�น ศูนย�ฟ;<นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดขอนแก"น  จังหวัดขอนแก�น กระทรวงมหาดไทย
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก�นที่ ๑ หมู�ที่ ๑๔ ถ.เวียงบูรพา ต.ศิลา อ.

เมือง จ.ขอนแก�น ๔๐๐๐๐
๐๔๓-๒๔๑๒๕๑, ๐๔๓-๒๓๐๑๐๒ พรบ.๒๕๒๒

49 8 บึงกาฬ สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อย อส.จังหวัดบึงกาฬที่ ๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
เลขที่ ๑๔๗ หมู�ที่ ๕ บ�านท�าไคร� ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึง

กาฬ ๓๘๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

50 8 เลย กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ ๒ จังหวัดเลย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  บ�านท�าแพ ถนนเลย-ด�านซ�าย ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

51 8 หนองคาย สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อย อส.จังหวัดหนองคาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ชุมชนหนองไผ� หมู�ที่ ๑๓ ตําบลหาดคํา อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

๔๓๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

52 8 หนองคาย ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดแบบสมัครใจจังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองคาย กระทรวงมหาดไทย
หมู�ที่ ๓ ชุมชนหนองไผ� ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตําบลหาดดํา อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
๐๔๒-๔๖๘๐๖๘ พรบ.๒๕๒๒

53 8 อุดรธานี ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี (หญิง) กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตําบลบ�านจั่น อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

54 8 อุดรธานี สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อย อส.จังหวัดอุดรธานีที่ ๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เลขที่ ๓๐๔ หมู�ที่ ๑๔ ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

๔๑๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

55 8 อุดรธานี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายประจักษ�ศิลปาคม ตําบลหมากแข�ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

๔๑๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

56 8 นครพนม ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนม กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายพระยอดเมืองขวาง ตําบลกุรุคุอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

57 8 สกลนคร ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายกฤษณ�สีวะรา ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

58 9 ชัยภูมิ สถานที่เพื่อการฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด หน�วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ จังหวัดชัยภูมิ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม บ�านเมืองเก�า ตําบลบ�านยาง อําเภอเกษตรสมบูรณ� จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๒๐ พรบ.๒๕๔๕

59 9 นครราชสีมา ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ เลขที่ ๑๒๖ หมู�ที่ ๑๓ ตําบล

จอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๐๔๔-๓๗๑๕๑๘ พรบ.๒๕๒๒

60 9 นครราชสีมา ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตําบลหนองไผ�ล�อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

61 9 นครราชสีมา ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองพันรบพิเศษ ศูนย�สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา (หญิง) กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายฝRกรบพิเศษปากช�อง ตําบลวังกระทะ อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา 

๓๐๑๓๐
พรบ.๒๕๔๕

62 9 นครราชสีมา ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กรมทหารพรานที่ 26  จังหวัดนครราชสีมา กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายปUกธงชัย บ�านหนองตาเอก ตําบลละหานทราย อําเภอปUกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา ๓๑๑๗๐
พรบ.๒๕๔๕

63 9 นครราชสีมา ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองพลทหารพัฒนาที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายสุรธรรมพิทักษ� ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

64 9 นครราชสีมา ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง ศูนย�ป.องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายสุรนารี ถนนชุมพล ตําบลหนองไผ�ล�อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

65 9 บุรีรัมย� สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อย อส.จังหวัดบุรีรัมย�ที่ ๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
เลขที่ ๕๕๕/๑ หมู�ที่ ๑๑ ถนนบุรีรัมย�-ประโคนชัย ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย�

 จังหวัดบุรีรัมย� ๓๑๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

66 9 บุรีรัมย� ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดบุรีรัมย�  จังหวัดบุรีรัมย� กระทรวงมหาดไทย  เลขที่ ๕๕๕/๑ หมู�ที่ ๑๑ ถ.บุรีรัมย�-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย� ๓๑๐๐๐ ๐๔๔-๖๖๖๕๐๔ พรบ.๒๕๒๒
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67 9 สุรินทร� ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดสุรินทร� จังหวัดสุรินทร�  กระทรวงมหาดไทย  
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร�ที่ ๑ ถนนสุรินทร�-ปราสาท กม.๙ ตําบล

เฉนียง อําเภอเมืองสุรินทร� จังหวัดสุรินทร� ๓๒๐๐๐
- พรบ.๒๕๒๒

68 9 สุรินทร� ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง มณทลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร� กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายวีรวัฒน�โยธิน ถนนสุรินทร�-ปราสาท อําเภอเมืองสุรินทร� จังหวัดสุรินทร� 

๓๒๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

69 10 มุกดาหาร ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย  
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑ เลขที่ ๑/๑๕ ถนนวงศ�คําพา 

ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
๐๔๒-๖๑๑๔๑๐ พรบ.๒๕๒๒

70 10 ศรีสะเกษ ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย  หมู�ที่ ๖ ตําบลโพนข�า อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ - พรบ.๒๕๒๒

71 10 ศรีสะเกษ สถานที่เพื่อการฟ45นฟูสมรรถภาพ หน�วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ จังหวัดศรีสะเกษ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
เลขที่ ๑๐๘ หมู�ที่ ๒ บ�านส�มป[อยน�อย ตําบลสําโรง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี

สะเกษ ๓๓๑๒๐
พรบ.๒๕๔๕

72 10 อุบลราชธานี ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทย  
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานีที่ ๑ ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ�

 อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
๐๔๕-๒๘๑๗๓๓๓ พรบ.๒๕๒๒

73 10 อุบลราชธานี ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตําบลไร�น�อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

74 10 อํานาจเจริญ ศูนย�วิวัฒน�พลเมืองฝ[ายปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย 
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอํานาจเจริญที่ ๑ หมู�ที่ ๓ ตําบลบุ�ง อําเภอเมือง

อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐
- พรบ.๒๕๒๒

75 10 อํานาจเจริญ สถานที่เพื่อการฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด หน�วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ จังหวัดอํานาจเจริญ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
บ�านคําเตย ตําบลโนนหนามแท�ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

๓๗๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

76 11 นครศรีธรรมราช ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองบัญชาการช"วยรบที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายเทพสตรีศรีสุนทร ตําบลกะปาง อําเภอทุ�งสง ตําบลกะปาง อําเภอทุ�งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๑๐
พรบ.๒๕๔๕

77 11 นครศรีธรรมราช กองร8อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
หมู�ที่ ๑๕ ถนนนครศรีธรรมราช-หัวไทร ตําบลท�าเรือ อําเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

78 11 สุราษฎร�ธานี ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร�ธานี กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร�ธานี ๘๔๑๓๐ พรบ.๒๕๔๕

79 11 สุราษฎร�ธานี สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อย อส.จังหวัดสุราษฏร�ธานีที่ ๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
เลขที่ ๑๓๓ หมู�ที่ ๑ ถนนโฉลกรัฐ ตําบลบางกุ�ง อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี จังหวัดสุ

ราษฎร�ธานี ๘๔๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

80 11 สุราษฎร�ธานี ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง ศูนย�ป.องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 4 จังหวัดสุราษฎร�ธานี กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ค�ายวิภาวดีรังสิต เลขที่ ๒๓๒ หมู�ที่ ๕ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฏร�ธานี 

จังหวัดสุราษฎร�ธานี ๘๔๐๐๐
พรบ.๒๕๔๕

81 12 นราธิวาส กองร8อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

82 12 พัทลุง ศูนย�วิวัฒน�พลเมืองฝ[ายปกครองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง กระทรวงมหาดไทย
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง ที่ ๑ หมู�ที่ ๑๑ ถนนช�องโก-วัดสมสมัย 

ตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
๐๗๔-๖๑๑๕๖๑ พรบ.๒๕๒๒

83 12 สงขลา ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เลขที่ ๙๙ หมู� ๘ ตําบลโคกม�วง อําเภอคลองหอยโข�ง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๕ พรบ.๒๕๔๕

84 12 สงขลา ศูนย�วิวัฒน�พลเมือง กองพลพัฒนาที่ 4 จังหวัดสงขลา กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ค�ายรัตนพล ตําบลคลองหอยโข�งอําเภอคลองหอยโข�ง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๓๐ พรบ.๒๕๔๕

85 12 สตูล สถานที่เพื่อการฟ45นฟูฯกองร�อย อส.จังหวัดสตูลที่ ๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมู�ที่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  ๙๑๐๐๐ พรบ.๒๕๔๕

86 12 สตูล ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล กระทรวงมหาดไทย
กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล ที่ ๑ หมู�ที่ ๑ ถ.คลองขุด-นาแค ต.คลองขุด

 อ.เมือง จ.สตูล  ๙๑๐๐๐
๐๗๔-๗๑๑๗๕๕, ๐๗๔-๗๗๒๐๘๐พรบ.๒๕๒๒

87 13 กรุงเทพมหานคร สถานฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด (บ�านพิชิตใจ)   สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๙๙/๙ ซอยอ�อนนุช ๙๐ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
- พรบ.๒๕๒๒



ลําดับที่ เขตสุขภาพ จังหวัด รายชื่อสถานฟ��นฟูสมรรถภาพผู"ติดยาเสพติด สังกัด ที่อยู% เบอร&โทรศัพท& กฎหมาย

88 13 กรุงเทพมหานคร ศูนย�ฟ;<นฟูสมรรถภาพผู8ติดยาเสพติด ศูนย�เยาวชน ทหารอากาศ อาคาร5017 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
อาคาร ๕๐๑๗ เหนือสนามกีฬาจันทรุเบกษา ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
พรบ.๒๕๔๕

89 13 กรุงเทพมหานคร ศูนย�ฟ45นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด ทุ�งสีกัน กรุงเทพมหานคร กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เลขที่ ๘๐ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ พรบ.๒๕๔๕

หมายเหตุ กองทัพบก 33

กองทัพเรือ 3

กองทัพอากาศ 13

กองบัญาการกองทัพไทย 3

กรมการปกครอง 16 รวม  89 แห�ง

จังหวัด กระทรวงมหาดไทย 19

สํานักอนามัย 1

กรมการแพทย% 1


